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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 

Szoc. tv.) és a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények fenntartójának jogköreit. 

 

A Szoc.tv. 92/B. § (1) bekezdése alapján: 

 

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 

a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat; 

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; 

c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint 

a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet; 

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; 

e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről; 

f) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; 

g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról; 

h) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének 

véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges 

döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma 

megváltoztatása; 

i) szolgáltatástervezési koncepciót készít - figyelemmel a 92. § (3) bekezdésére - az általa 

működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában; 

j) a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon 

kivételével tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket, amelyek 

belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét összegben megállapítja a 

belépési hozzájárulást.” 

 



A Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontja szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó 

állami intézmény fenntartója) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 

eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét 

és hatékonyságát. 

 

A Szoc. tv. és a Gyvt. hivatkozott rendelkezése alapján Jung Katalin, a Dunaföldvár Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője elkészítette az 

intézmény 2021. évi munkájáról szóló éves beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Dunaföldvár, 2022. május 12. 

 

     Horváth Zsolt sk. 

     polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2021. évi munkájáról készült éves 

beszámolót az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Horváth Zsolt - polgármester 

      Jung Katalin - intézményvezető 

  

  Erről értesül:  

1. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

      

 


















































