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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM 

Rendelet 2. § b) pontjában rögzített alapszolgáltatások közül, a közösségi ellátások 

feladatellátás részeként a 164/2019. (X.01.) KT határozatban, valamint a 121/2020.(IX.22.) KT 

határozatban 1 fő városi pszichológus alkalmazásáról döntött.  

 

A KT határozat értelmében a városi pszichológust 2019. november 1. napjától alkalmazza a 

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ. 

 

A Képviselő-testület az 57/2021.(IX.30.) KT határozatban úgy döntött, hogy továbbra is 

támogatja a Városi Pszichológus működését. 

 

2020. március 1-óta Csathó Lilla látja el a feladatot. 

 

 Az intézményvezető beszámolója és a kapott visszajelzések alátámasztják, hogy alkalmazására 

nagy szükség van, tevékenysége hozzájárul a fiatalok pozitív fejlődéséhez, segítve az iskolák, 

óvodák és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját is.  

A koronavírus és a fennálló gazdasági helyzetből adódóan a családoknak továbbra is szükségük 

lesz mentális támogatásra. 

 

Jung Katalin, a Dunaföldvár Család – és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

vezetője és Csathó Lilla pszichológus által készített beszámolók az előterjesztés mellékletét 

képezik. 

 

A Tisztelt Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadásáról, valamint arról kell döntenie, hogy 

2023. évben is alkalmaznak-e 1 fő városi pszichológust, melynek költsége 2023. évben 

várhatóan 4.000.000 Ft lesz. 

  



 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a bizottsági javaslatoknak 

megfelelően előkészített határozati javaslatot fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2022. szeptember 14. 

 

     Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a Városi Pszichológus 2021-2022. tanév során végzett munkájáról készült beszámolót 

a csatolt melléklet szerint elfogadja, 

2. támogatja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM Rendelet 2. § b) pontjában rögzített 

alapszolgáltatások közül, a közösségi ellátások feladatellátás részeként a 2022/2023-as 

tanévben 1 fő városi pszichológus megbízását 

 a tanév során heti egy-két alkalommal, tanítási időben heti 8 órában 

 tanszünetben heti egy alkalommal, alkalmanként maximum 2 óra időtartamban, 

3. a pszichológus megbízási/vállalkozási díjára 2023. évben a Dunaföldvár Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2023. éves költségvetésében 

4.000.000 Ft-ot biztosít. 

4. felkéri a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

vezetőjét, hogy készüljön beszámoló a Városi Pszichológus 2022/2023-as tanévben 

végzett munkájáról a 2023. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre.  

 

Határidő: 

 1. 2. 3. pont tekintetében: folyamatos 

 4. pont tekintetében: 2023. szeptemberi Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 










