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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának módosítás
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Kisnémedi Község Önkormányzata megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy feladat-ellátási szerződést kötne önkormányzatunkkal a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 86. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatainak ellátására.
Tekintettel arra, hogy ezen feladatokat az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat (továbbiakban:
Szolgálat) keretei között látjuk el, ezért szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása, melyet külön előterjesztés tartalmaz.
Ugyanakkor szükséges még a Szolgálat működési engedélyének módosítása is, vagyis annak bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba, hogy étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatait Kisnémedi
tekintetében is ellátja a Szolgálat.
A működési engedélyezési eljárás alapvető előírásait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.
(X. 24.) Korm. rendelet, valamint az ágazati rendeletek tartalmazzák.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 5. § (1) bekezdése szerint a
szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell
a)

szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel,

b)

alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,

c)

az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,

d)

szakmai programmal,

e)

a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,

f)

az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal (munkavédelmi
szabályzat, gépjármű használati szabályzat),

g)

az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal (iratkezelési szabályzat, anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat, tűzvédelmi szabályzat).

Ugyanezen § (2) bekezdése figyelembevételével a nappali ellátás miatt a Szolgálatnak rendelkeznie
kell házirenddel is.

A szakmai programnak az SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján a tartalmaznia kell:
a)

a szolgáltatás célját, így különösen
aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját,

b)

az ellátandó célcsoport megnevezését,

c)

azt, hogy a fenntartó a szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja,

d)

az ellátás igénybevételének módját,

e)

a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.

A működési engedély módosításához tehát az alapító okirat mellett a szakmai program módosítása
szükséges, melyet az Szt. 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján a fenntartó, vagyis az önkormányzat
hagy jóvá.
A szakmai előírások alapján készült szakmai programot Muzsay Márta intézményvezető Kisnémedi
jellemzői alapján módosította és a módosított programot a képviselő-testület elé terjesztjük elfogadásra.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról

–

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

–

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

–

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A szakmai program módosításának közvetlen költségkihatása nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A határozati javaslatot a Humánügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.) határozata az Őrbotytyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat módosított szakmai programját a határozat melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a működési engedély módosítására irányuló eljárásban a szükséges intézkedéseket megtegye.
Őrbottyán, 2019. március 13.
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