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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) 
módosítani szükséges az alábbiak szerint: 

- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. számú melléklete módosult az 
alábbiak tekintetében: 
102031 Idősek nappali ellátása 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
Az SZMSZ 3. oldala tartalmazza a módosított kormányzati funkciókat. 

- Az SZMSZ 5. oldalán az intézmény engedélyezett létszáma 19 főre módosult (18 
főről, a 2016. évi költségvetési rendelet tartalmazza a módosítást). 

- Az SZMSZ 5. oldalán a szakmai egységeknél az étkeztetés 1 főre módosult (0,6 főről). 
- Az SZMSZ 7. oldalán a csütörtöki nyitva tartás 8.00-12.00 órára módosult (8-14 

óráról). 
- Az SZMSZ 10. oldalán az intézmény munkarendjénél a szociális asszisztens heti 40 

órára módosult (30 óráról). 
- Az SZMSZ 10. oldalán a szociális asszisztens munkaidő beosztása heti munkaidőben: 

40 óra, ügyelet/munka az intézményben: 40 óra (30 óráról). 
- Továbbá az SZMSZ mellékletét képező munkaköri leírásokban történt módosítás 

jogszabályváltozás következtében. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 92/B.§ (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés az alábbiakban rendelkezik az intézmény 
SZMSZ-ének elfogadásáról. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az 
intézmény SZMSZ-ét. [Szt. 92/B.§ (1) bekezdés c/ pontja] 
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Az Szt. 4.§ (1) bekezdés ma) pontja alapján az önkormányzatot kell az állami fenntartón 
érteni. 
(2) Az állami fenntartó az SZMSZ, a házirend, valamint a szakmai program jóváhagyását 
megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a külön jogszabályban előírt 
feltételeknek. [Szt. 92/B.§ (2) bekezdés] 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A.§-a szerint: 

„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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 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 SZMSZ-
ét. 
Az állami és nem állami intézmény fenntartója a SZMSZ jóváhagyását akkor tagadhatja meg, 
ha az jogszabályt sért. [Gyvt. 104.§ (2) bekezdés] 
A Gyvt. 5.§ sa) pontja alapján az önkormányzatot kell az állami fenntartón érteni. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező SZMSZ-t az intézményvezető a hatályos jogszabályok 
alapján készítette el. 

 
Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatát – az előterjesztéshez csatolt melléklet alapján – 
elfogadja, egyben a 218/2015. (XII.16.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester, 
    Pálfi Kálmánné intézményvezető 
 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 
Kistarcsa, 2017. június 12. 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 
 


