ELŐTERJESZTÉS
a
Képviselő-testület 2016. január 14- i ülésére
Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda működési dokumentumairól és a Család- és
Gyermekjóléti Központ, valamint a Gyerekház működési engedélyéről
I. Család- és Gyermekjóléti Központ
Jánoshalma Városi Önkormányzat a 1997. évi XXXI. tv. (Továbbiakban: Gyvt.), a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Továbbiakban: Sztv.), a
végrehajtásukról rendelkező személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Továbbiakban: NMr.) értelmében, 196/2015.(XI.19.) döntés
alapján működési engedély iránti kérelem került benyújtásra 2015. 11.27. napján a család- és
gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz.
A melléklet szerinti tényállás tisztázás érkezett 2015. 12. 21. napján, mely alapján további
döntések meghozatala szükséges, a határozati javaslatokban foglaltak szerint, SZMSZ, Szakmai
program, dolgozói létszámok.
A z Óvoda SZMSZ-e később kerül megküldésre.
A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részeként, szakmailag önálló
intézményegységként 2016. 01. 01. napjától a Család- és Gyermekjóléti Központ megkezdte
működését a Jánoshalma, Dózsa György utca 93. szám alatt az egykori családok átmeneti
otthona helyén.
A Központi feladat ellátásához a Pelikán Kft-től (3 fő családsegítő -, 5+1 GYES fő gyermekjóléti
szolgálatnál dolgozó) 7 fő továbbfoglalkoztatásra került, közalkalmazotti jogviszonyban:
1 fő szakmai vezető, 3 fő családsegítő, 3 fő esetmenedzser
(1 fő GYES-en lévő kolléganő átkerülését a jogszabály nem teszi lehetővé, de számítanak a
munkájára, 1 fő 2015.12.31. napjával felmondott)
1 fő, aki 2015. 09.06. napjával megszüntette munkaviszonyát visszajönne a szolgálathoz
dolgozni, akit célszerű lenne felvenni, hiszen ismeri a helyi viszonyokat és a munkakört.
A Jánoshalmi Járás településeire vonatkozó adatokat lakosságszám és gondozott családok
száma tekintetében az alábbi táblázat tartalmazza:
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Az NMr-ben előírt kötelező szakmai létszám alakulását Jánoshalma Család- és Gyermekjóléti
Központ tekintetében az alábbi táblázat tartalmazza:
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családsegítő
(település/közös hivatalhoz
tartozó települések)
vetítve, vagy – ha ez
magasabb létszámot
eredményez – minden 25
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A családgondozók a minél alacsonyabb kötelező szakmai létszám miatt az ügyeket igyekeztek
lezárni, így érték el a 119 család számot, amely 9 fő kötelező szakember foglalkoztatását írja
elő, azonban aggodalomra ad okot a 2015. évi statisztika családszám, mely alapján 15 fő lesz
a kötelező foglalkoztatotti létszám, de reménykedjünk, hogy 10-11 főnél megáll.
A működési engedély kiadásakor még nem firtatja az Engedélyező Hatóság a szakmai
létszámok meglétét, annak teljesítési határideje 2016.12.31., valamint még nyilvántartási
adataik sincsenek annak pontos meghatározásához.
A Központ feladat ellátásához eddig kapott és igényelhető források:
Összeg
Felhasználási terület
2.000.000 Ft Családés gyermekjóléti 1838/2015.(XI.24.)
Korm.
határozat
központ kialakításához, épület EGYSZERI összeg
felújítás, gépjármű, kerékpár,
informatikai
eszköz,
mobileszköz, irodaberendezés
3.300.000 Ft 1,1 éves mutató
Igényelhető normatíva SZOLGÁLAT
13.500.000 Ft 4,5 éves elvi mutató 2016. Igényelhető normatíva KÖZPONT
évre

Az Óvoda vezetője a mellékelt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A kapott
finanszírozási támogatást gépjármű vásárlásra szeretné fordítani. Célszerű az engedélyezése,
ugyanis rendszeresen ki kell járniuk a Járás településeire, tanyákra, a saját autós útiköltség
hozzájárulás sokkal többe kerülne.
II. Gyerekház működési engedélyéről
A Gyvt. 145/C § és a 174. § (3) bekezdése értelmében a 2015.12.31-én működő Gyerekházakra
működési engedélyt kell kérelmezni 2016. 02. 01. napjáig.
Az NRSZH tájékoztatója szerint a Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozásánál a pályázati
rendszer 2016. január 1-jétől megszüntetésre kerül, a fenntartók a költségvetési törvény által
meghatározott feltételek szerint fognak támogatásban részesülni, azzal a változással, hogy a
fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2016. évre vonatkozóan
a támogatás összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 9. mellékletének II. pontja tartalmazza az alábbiak szerint:
Szolgáltatás
Támogatás (Ft/szolgálat/év)
Biztos Kezdet Gyerekházak
6.245.115 Ft
A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház működési engedélyének beadásához a határozati
javaslatokban foglaltak szerinti döntések meghozatala szükséges, szakmai program, szakmai
létszám, helyiség.
A Gyerekház Szakmai Programja később kerül megküldésre.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat
terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
I. Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint járásszékhely település a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (4) és a
40/A. §-ban foglalt Család- és gyermekjóléti központ működtetési
kötelezettségének a a Képviselő-testület 177/2015.(X.22.) Kt. számú
határozatában foglaltak alapján, 2016. 01. 01. napjától Gyermeklánc Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde szervezeti keretei között, szakmailag önálló
intézményegységként Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Családés Gyermekjóléti Központ elnevezéssel, 6440 Jánoshalma, Dózsa György u. 93.
szám alatt tesz eleget.
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területe: Jánoshalma Járás lakosságaBorota, Kéleshalom, Mélykút, Rém - települések.
Az ellátottak számára nyitvaálló egyéb helyiségek:
6445 Borota, Szent István u. 31-33.
6444 Kéleshalom, Fő utca 4.
6449 Mélykút, Templom utca 12.
6446 Rém, Május 1. utca 17.

Az Önkormányzat a feladat ellátáshoz biztosítja az 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
1. számú mellékletében meghatározott kötelező szakmai létszámot.
Az Önkormányzat a feladat ellátáshoz biztosítja az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a) legalább egy olyan helyiséget, ahol csak a szolgáltatást nyújtó szakember és a
segítséget igénylő személy, család vagy csoport tartózkodik, és folyamatosan
biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei,
b) várakozóhelyiséget,
c) az adminisztrációs és ügyintézési tevékenységhez külön helyiséget
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
II. Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyermeklánc Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény
keretében, a 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. szám alatti telephelyen
működtetni tervezett Család- és gyermekjóléti központ, valamint Család- és
gyermekjóléti szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez
kapcsolódóan a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 4.§ (3b) b) pontja értelmében
biztosítja a szakmai program véleményezéséért járó 24.000Ft szakértői díjat.
Fedezet: 2016. évi költségvetés
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
III. Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kötelező szakmai létszám
biztosítása érdekében engedélyezi a Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ számára, a Központi feladatok
ellátásának maradéktalan és zavartalan teljesítése érdekében további 2 fő
családsegítő/ esetmenedzser munkakörben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
IV. Határozati javaslat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1838/2015.(XI.24.)
Korm. határozattal kapott támogatás felhasználása érdekében engedélyezi a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti
Központ számára, a Központi feladatok ellátásának maradéktalan és zavartalan
teljesítése érdekében a gépjármű beszerzését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

V. Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. 02. 01. napjától a Biztos Kezdet
Nyitnikék Gyerekházat továbbra is a Gyermeklánc Óvoda és Óvoda-Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény kereti között működteti tovább, a
2420 HRSZ, 6440 Jánoshalma, Petőfi S. u. 35. szám alatti telephelyen.
A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház ellátási területe: Jánoshalma, Kéleshalom,
Kunfehértó közigazgatási területe
Az Önkormányzat a feladat ellátáshoz továbbra is biztosítja az 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelő
feltételeket, helyiségeket, tárgyi és személyi feltételeket -1 fő szakmai vezető,
1,5 fő munkatárs, határozott idejű, munka törvénykönyves foglalkoztatás
keretében 2016.12.31-ig.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

VI. Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyermeklánc Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény
keretében, a 6440 Jánoshalma, Petőfi u. 35. szám alatti telephelyen működtetni
tervezett Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzéshez kapcsolódóan a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 4.§ (3b) b) pontja
értelmében biztosítja a szakmai program véleményezéséért járó 24.000Ft
szakértői díjat.
Fedezet: 2016. évi költségvetés
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

VII. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyermeklánc
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Pedagógiai Programjának részét képező, az intézmény szervezeti keretei között,
szakmailag önálló intézményegységként működő Család- és Gyermekjóléti
Központ Szakmai Programját.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

VIII. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyermeklánc
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Pedagógiai Programjának részét képező, az intézmény szervezeti keretei között,
szakmailag önálló szolgáltatásként működő Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház
Szakmai Programját.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

IX. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyermeklánc
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2016. január 7.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

