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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 225/2015. (XI. 25.) számú döntése alapján a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása érdekében a szolgál-
tatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását 2015. november 30-ig kérelmeztük. Ahogy a kér-
dés tárgyalásakor már korábban is jeleztük, a későn módosított jogszabályok miatt a módosításra 
irányuló kérelmünk nem lehetett teljes, hiszen a képviselő-testület döntését csak a 2015. december 
16-i ülésén tudta meghozni. 

A kérelem elbírálására jogosult Pest Megyei Kormányhivataltól megérkezett a hiánypótló végzés, mely 
60 napot adott önkormányzatunknak arra, hogy a hiánypótlásban jelzett dokumentumokat benyújtsa. 
A végzésben foglaltak teljesítése folyamatos. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § (1) c) pontja 
szerint a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal. Tekintettel 
arra, hogy a feladatokat nem önálló intézményként látjuk el, ezért az önkormányzat szervezeti és mű-
ködési szabályzatában kell az alapvető szervezeti és működési kérdésekről rendelkezni. Őrbottyán 
Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.) önkormányza-
ti rendeletének 1. melléklete tartalmazza az Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra 
vonatkozó rendelkezéseket, melyet módosítani szükséges a képviselő-testület által elfogadott dönté-
seknek megfelelően: 

- Beillesztésre kerül az új elnevezés. 

- A mellékletben a jogszabályváltozásból fakadóan pontosításra kerülnek az ellátott feladatok 
(jogszabályhely pontosítás). 

- Módosul a szervezeti struktúra ábra. 

- Szakmai szempontok alapján pontosításra kerülnek a szakmai együttműködés szabályai, fi-
gyelemmel a februári képviselő-testületi ülés napirendjére kerülő új szakmai programra is. 

A melléklet egyéb rendelkezései nem módosulnak. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a rendelet-tervezetet. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 225/2015. (XI. 25.) határozata a szoc iális 
és gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a szociá-
lis igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2016. január 1-jétől hatályos ren-
delkezéseknek megfelelő biztosítása érdekében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok mó-
dosítását 2015. november 30-ig kérelmezze. 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 237/2015. (XII. 16.) határozata a szo ciá-
lis és gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. január 1-től a szociális 
étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat Őrbottyáni Segítő Kéz 
Szociális Szolgálat néven biztosítja egy szolgáltató keretében. 2016. január 1-től a feladatok ellátásá-
ra 3 fő családsegítőt és 2 fő szociális gondozót alkalmaz, a szociális segítő munkakört megszünteti. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szolgáltatások biztosítása érdekében a jogsza-
bályok által előírt intézkedéseket a módosítási eljárásban hajtsa végre, továbbá a jogszabályi rendel-
kezések figyelembevételével a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. év i CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alap-
ján 

A rendelet-tervezet címe: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete Őrboty-
tyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.) önkor-
mányzati rendeletének módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

Közvetlen társadalmi-gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatása: 

A rendelet-módosításnak költségvetési kihatása nincsen. A költségvetési kihatást a működésre vonat-
kozó 2015. évben meghozott képviselő-testületi döntések eredményezik majd. 

Környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a rendelet módosításának nincsen. Adminisztratív felada-
tokat a működésre vonatkozó 2015. évben meghozott képviselő-testületi döntések eredményeznek. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében, a működési engedély 
kiadásához. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható kö vetkezmények: 

Az önkormányzat nem kap működési engedélyt és így a törvényben előírt kötelező feladatait nem 
tudja ellátni. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosí-
tottak. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
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6. RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 
1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályairól az 
alábbiakat rendeli el: 

1. § Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X.1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti feladatokat az 1. melléklet-
ben foglaltak szerint látja el.” 

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Az Őrbottyáni Segít ő Kéz Szociális Szolgálat m űködésének szabályai 

1. Az Őrbottyáni Segít ő Kéz Szociális Szolgálat feladatai: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdésében 
meghatározott szociális alapszolgáltatások ellátása: 

a) családsegítés. 

b) étkeztetés, 

c) házi segítségnyújtás, 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekez-
dése szerint a gyermekjóléti szolgáltatás. 

2. Az Őrbottyáni Segít ő Kéz Szociális Szolgálat felépítése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Az Őrbottyáni Segít ő Kéz Szociális Szolgálat vezetése, a munkáltató jog ok gyakorlása: 

Az alapvető munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja: 

a) kinevezés, 

b) jogviszony módosítása, megszüntetése, 

c) minősítés, 
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d) jutalmazás, 

e) fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása, felelősség megállapítása, 

f) összeférhetetlenség megállapítása. 

Az egyéb munkáltatói jogokat a szakmai vezető gyakorolja: 

a) szabadság engedélyezése, 

b) helyettesítés rendjének meghatározása, 

c) munkaköri leírás elkészítése, 

d) javaslattétel jutalmazáshoz, minősítéshez, 

e) javaslattétel rendkívüli munkavégzés elrendelésére 

f) javaslattétel a munkáltatói döntésekhez. 

4. Az Őrbottyáni Segít ő Kéz Szociális Szolgálat m űködésének egyéb szabályai: 

4.1 Kiadmányozási rend: 

A szakmai vezető kiadmányozza: 

a) a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételével összefüggő 
dokumentumokat, megállapodásokat,  

b) a társszervekkel és a gyámhatóságokkal való szakmai együttműködés dokumentumait. 

4.2 Szakmai együttm űködési rend: 

A Szolgálat a jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a gyermekek védelmét ellátó 
szervezetekkel, hatóságokkal, intézményekkel és más szolgálatokkal (továbbiakban együtt: jelző-
rendszer tagjai). A Szolgálat a jelzőrendszer tagjainak bevonásával, azok tevékenységének ösz-
szehangolására, koordinálása törekszik, melynek érdekében évente legalább hat alkalommal elő-
re meghatározott témakörben szakmaközi megbeszélést, évente egy alkalommal, (a jogszabály-
ban meghatározott határidő betartása mellett) éves szakmai tanácskozást, szükség szerint eset-
megbeszélést szervez. A Szolgálat a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése 
során a jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolatot tart. A szakmai vezető heti rendszeresség-
gel team-megbeszélést tart. A team megbeszélés mind a Szolgálat működését, mind az esetek-
kel/ellátottakkal kapcsolatos munkát érintő kérdésekre kiterjed.” 

Részletes indokolás 

1. § 

Az új bekezdés az 1. melléklet tartalmát rögzíti a normaszövegben az önkormányzat által ellátott fela-
datokról szóló §-ban. 

2. § 

A § az új mellékletet illeszti a rendeletbe. A mellékletben átvezetésre kerültek a képviselő-testület 
döntéséből fakadó struktúraváltozás és a jogszabályoknak való megfelelés érdekében végrehajtott 
pontosítások. 

3. § 

A § a rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 

Őrbottyán, 2016. január 12. 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi rendeletet alkot-
ta:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendel ete 
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 
1.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 


