7. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. július 23-i rendkívüli ülésére
Tárgy:

Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai létszám
bővítésére

Előterjesztő:

Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Önkormányzati Iroda

Tárgyalta:

Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Horváthné Gyánó Bernadett intézményvezető, Egyesített Szociális
Intézmény
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a június 26-i ülésén úgy határozott, hogy kiválik a Dombóvár
Térségi Humán Szolgáltató Társulásból, és a Társulás fenntartásában működő
„Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ útján biztosított szociális és gyermekjóléti
feladatairól 2016. január 1. napjától a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek
Szociális Intézményfenntartó Társulása fenntartásában működő Egyesített Szociális
Intézmény útján kíván gondoskodni. A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató
Társulásból nemcsak Dombóvár, hanem az összes többi tagönkormányzat is kivált, így
ez a társulás 2016. január 1-vel megszűnik.
A kiváló települések közül azonban csak Lápafő és Várong települések önkormányzata
döntött úgy, hogy 2016. január 1-jétől csatlakozik az Egyesített Szociális Intézményt
fenntartó társuláshoz (Szakcs már tagja ennek). Ugyanakkor Gyulaj Község
Önkormányzata úgy határozott, hogy a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek
Szociális Intézményfenntartó Társulásából is kiválik ez év utolsó napjával.
A Magyar Közlönyben 2015. július 13-án jelent meg az egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény,
amely a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást jelentősen átalakítja. A
törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató (a család- és gyermekjóléti szolgálat) keretében
működtethető, továbbá bevezeti a család- és gyermekjóléti központ fogalmát, amelyet
a járásszékhely település lakosságszámtól függetlenül köteles működtetni, ellátási
területe pedig a járás lakosságára terjed ki. Család- és gyermekjóléti szolgálatot az
önálló polgármesteri hivatallal rendelkező települések mellett a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat köteles biztosítani. Az
önkormányzat 2015. október 31-ig köteles felülvizsgálni a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, november 30-ig pedig
dönteni a feladatok 2016. január 1-jétől való biztosításának módjáról és kérelmezni a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
A család- és gyermekjóléti központ a család- és a gyermekjóléti szolgálat általános
szolgáltatási feladatain túl a törvényben meghatározott többletfeladatokat lát el. Az új
feladatmegosztás kormányzati indoka az, hogy a feladatellátási kötelezettséggel bíró
települési önkormányzatok feladatkörében maradjon a lakóhely szintű
minimumszolgáltatások biztosítása, a járásszékhely települési önkormányzat által
működtetett család- és gyermekjóléti központ pedig ellássa a hatósági tevékenységhez
kapcsolódó feladatkört és azon speciális feladatokat, amelyek különleges szaktudással
rendelkező szakemberek bevonását igénylik.
A fenti döntések, illetve a törvénymódosítás értelmében az Egyesített Szociális
Intézmény átszervezése szükséges, amely során az intézmény feladatai bővülnek, a
feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit meg kell teremteni, továbbá az új
feladatoknak és a szervezeti struktúrának megfelelően módosítani kell az intézmény
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szakmai programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát és egyéb
szabályzatait.
Az átszervezés jelentős többletterhet ró az Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetőjére, aki ezt a beosztást 2015. július 1-jétól tölti be, ezért azzal a
kéréssel fordult hozzám, hogy az önkormányzat járuljon hozzá az intézmény szakmai
létszámának két fő teljes munkaidőben foglalkoztatott intézményvezető-helyettes
álláshellyel való bővítéséhez szeptembertől, valamint az ehhez szükséges fedezetet
biztosítsa.
Az Egyesített Szociális Intézménynek a fenntartó társulási tanácsának 13/2013. (X.30.)
Tt. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.1. pontja
alapján jelenleg az intézményvezető helyettese akadályoztatása esetén az
intézményvezető főnővér és az „Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások Intézménye
vezető gondozója, akik az intézményvezető-helyettes beosztást a munkaköri
leírásukban foglalt munkakörük mellett töltik be.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet értelmében a szociális intézmény intézményvezetőhelyettese magasabb vezetőnek minősül. A Korm.rendelet alapján „I” fizetési
osztályba kell besorolni az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör
betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakört, a
fizetési osztályhoz tartozó 1. fizetési fokozat szerinti garantált illetmény 142.000,- Ft.
A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális intézmény intézményvezetőhelyettesének vezetői pótléka a pótlékalap 100%-a (jelenleg 20.000,- Ft), ágazati
pótléka a pótlékalap 47,5-73,5%-a a fizetési fokozat szerint. Az intézményvezetőhelyettes illetményének és pótlékainak összege a fizetési fokozata szerint legalább
171.500,- Ft, legfeljebb 297.045,- Ft, amit 27% szociális hozzájárulási adó terhel.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2.
melléklete határozza meg az önkormányzat szociális feladatainak, valamint a
szakosított szociális ellátások támogatását. A központi költségvetés által nyújtott
támogatás nem elegendő az Egyesített Szociális Intézmény működésének
finanszírozásához, azt az önkormányzatnak saját bevételeiből ki kell egészítenie. Az
intézmény finanszírozását nehezíti, hogy két dombóvári telephely 2016. december 31ig került bejegyzésre a szolgáltatói nyilvántartásba, és a határozatlan idejű
bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtéséhez jelentős összegű építési beruházás
szükséges, illetve az elmúlt években az intézmény telephelyein tartott közegészségügyi
ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére is jelentős összegeket kellett
fordítani, amit nem minden esetben tudott az intézmény a költségvetése keretein belül
megoldani.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetére és a rendelkezésre álló forrásra tekintettel,
továbbá az intézményvezetőre háruló teher figyelembevételével javaslom, hogy a
képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény dombóvári intézményegységeiben
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a szakmai létszám egy fő általános intézményvezető-helyettes álláshellyel való
bővítéséhez járuljon hozzá, továbbá vállalja az ehhez szükséges fedezet biztosítását a
fenntartó Társulás működéséhez való hozzájárulásában.
Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Az Egyesített Szociális Intézmény szakmai létszámának bővítéséhez való
hozzájárulásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári
Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Szociális
Intézmény dombóvári intézményegységei tekintetében 2015. szeptember 1. napjától a
szakmai létszám egy fő intézményvezető-helyettes munkakörrel való bővítéséhez.
A Képviselő-testület a létszámbővítéshez szükséges fedezetet az önkormányzat 2015.
évi költségvetése terhére biztosítja a Társulás működéséhez való hozzájárulásában.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy a létszámbővítés
engedélyezésére tegyen javaslatot és azt fogadja el.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős:
Társulási Tanácsba delegált képviselő
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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