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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (a 

továbbiakban: Alapszolgáltató) kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület részére, melyben 

kérelmezi a Képviselő-testületet, hogy a jelenleg határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott 

szociális asszisztens - határozatlan idejű foglalkoztatott legyen 2023. január 1-től. 

 

A kérelemben az intézményvezető bemutatja, hogy a szociális ellátások helyi szabályozásáról 

szóló 10/2015. (II.27.) rendelet alapján az Alapszolgáltató napi egyszeri alkalommal meleg 

élelmet biztosít a szociálisan rászorultak részére.  

Az Alapszolgáltató az ételt, vásárolt élelmezés útján biztosítja. A meleg ételt kiszállítással 

juttatják el a rászorultak részére, illetve helyben fogyasztással a Duna u. 13. szám alatt 

fogyasztják el a rászorultak.  

 

A személyes gondoskodás szakmai létszám normáit a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SZCSM 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  

A rendelet 100 fő igénybevevő felett a szociális étkezéssel kapcsolatos feladatokra 1 fő szociális 

asszisztens foglalkoztatását írja elő.  

Az így foglalkoztatott mentálhigiénés asszisztens, szociális és gyermekvédelmi 

szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó képesítéssel kell rendelkezzen. 

 

E munkakört 2022. február 1-től 2023. december 31-ig határozott idejű munkaszerződéssel látja 

el 1 fő dolgozó.  

A dolgozó munkabírása megfelelő, megbízható, a munkavégzés ellátásához rendelkezik 

megfelelő szociális kompetenciákkal, munkavégzésével az intézményvezető elégedett. 

 

A megnövekedett igénybevétel (a mai igény 176 fő) miatt, valamint a fluktuáció csökkentése 

érdekében lenne szükség a jelenleg 1 fő határozott idejű közalkalmazott kinevezésének 

módosítására. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2022. november 10. 

 

 

Horváth Zsolt sk. 

    polgármester  



 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 

úgy döntött, hogy: 

1. engedélyezi a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Központ részére 2023. január 1-től határozatlan idejű kinevezéssel a szociális asszisztens 

munkakör betöltését, valamint 

2. felhatalmazza Jung Katalin intézményvezetőt az intézkedések megtételére. 

Felelős:  Jung Katalin intézményvezető 

Határidő:  azonnal  

Kapják:  Jung Katalin intézményvezető 

  Személyi és munkaügyi ügyintéző  

Pénzügyi- és Adóiroda 
 






