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A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala PEC/001/1393-1/2015. számú 

végzésében felszólította a fenntartót és az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy a 

szolgáltatások jogszerű működésének kialakítása érdekében – többek között – az alábbiaknak 

tegyen eleget: 

A fenntartó fogadja el a gyermekjóléti szolgáltatás átdolgozott Szakmai programját. 

Az intézményvezető dolgozza át a szakmai programot, a jelenlegi működés és szolgáltatások 

mentén, mivel az új szolgáltatásként megjelenő kapcsolattartási ügyeletet nem tartalmazta a 

szakmai program. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezik a munkaköri leírások, amelyeket a 

kapcsolatügyelet vonatkozásában kiegészíteni szükséges, ezért ennek az átdolgozására is sor 

került. 

 

Az Alapszolgáltatási Központ többcélú integrált szociális, gyermekjóléti és egészségügyi 

intézmény. Tekintettel arra, hogy komplex intézmény, szociális és gyermekjóléti feladatokat 

is ellát, így a szakmai programjának és a szervezeti és működési szabályzatának 

elkészítésekor két jogszabálynak is meg kell felelnie. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A.§-a szerint: 

„5/A.§ (1) A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az időszakos férőhely 

engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia kell 

a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen 

aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, 

ab) 

ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját, 
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ad) 

b) az ellátandó célcsoport jellemzőit, 

c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, 

rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési 

feladatok jellegét, tartalmát, 

d) az ellátás igénybevételének módját, 

e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, 

f) 

g) az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályokat, 

h) 

i) 

(2) A szakmai programhoz mellékelni kell 

a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) 

bekezdése szerinti kivételekkel, 

b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő 

intézmény esetén a házirendet, 

c) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét. 

(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell. 

5/B.§ A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza 

a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását, 

b) a szervezeti ábrát, 

c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén 

a szervezeti formát, 

d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, 

e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a 

rendjét, 

f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a 

munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, 

g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre 

külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.” 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet 4/A.§ (1) bekezdése szerint: 

„(1) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának 

tartalmaznia kell 

a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét;  

b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit; 

c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen 

ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, 

cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját, 

d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, 

rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, 

fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját; 

e) az ellátás igénybevételének módját; 

f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját; 
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g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályokat; 

h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit, 

i) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti alkalmassági felülvizsgálat módját. 

(2) A szakmai programhoz mellékelni kell 

a) a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét,  

b) nevelőszülői hálózat működtetése esetén a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti, 

utógondozói ellátás nyújtása esetén a Gyvt. 53/A. § (3) bekezdése szerinti megállapodás 

tervezetét, 

c) átmeneti elhelyezést biztosító gyermekjóléti intézmény, befogadó gyermekotthon, otthont 

nyújtó ellátást biztosító gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói ellátást biztosító 

utógondozó otthon esetében a házirendet vagy annak tervezetét, 

d) a – (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak 

tervezetét.” 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ 

(1) bekezdés d) pontja alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet 

ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami 

intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szakmai programját. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján: 

 „(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 

c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, 

valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;” 

 

Az előterjesztés mellékletét képező Szakmai Programot az intézményvezető és az 

intézményvezető-helyettes a fent részletezett jogszabályok alapján készítette el, az 

alkalmazotti közösség annak tartalmát megismerte és elfogadta. 

 

1. számú Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 
Szakmai Programját jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 

2. számú Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2015. május 12. 

 

         Solymosi Sándor 

            polgármester  


