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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. november 27-i ülésére 

 
Tárgy:  Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
 
Érintett Bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (a továbbiakban: 
ellenőrző szerv) 2019. július 23-án a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátására vonatkozó 
hatósági ellenőrzést tartott az Alapszolgáltatási Központban.  
Az ellenőrző szerv végzése az ellenőrzésre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatalba 2019. 
augusztus 27-én érkezett meg, melyben leírt hiányosságok megszüntetésére 30 napos 
határidőt adott. 
Az ellenőrző szervet tájékoztattuk, hogy az ellenőrzés során tapasztal hiányosságok pótlása 
megtörtént az intézményben, de az intézmény Szakmai programját és a Szervezeti és 
Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását a képviselő-testület - a 
választások után - a novemberi ülésén tudja tárgyalni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdés értelmében: 

„23.§ (2) Normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 
saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa 
irányított szervek szervezetét és működését.” 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) és (6) 
bekezdése rendelkezik a normatív határozat közzétételének módjáról. 
 

„51.§ (2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a 
helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon ki kell 
hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. 
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a 
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kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal 
továbbítja azt a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek.” 
 
„ 51.§ (6) A (2)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a normatív határozat közzétételére is 
alkalmazni kell.” 
 
Az ellenőrző szerv az alábbi hiányosságok felszámolására kötelezte a fenntartót:  
 
A Szakmai Program pontosítása, kiegészítése a hiányzó elemekkel, annak fenntartó általi 
jóváhagyása. 
Az SZMSZ pontosítása, kiegészítése a hiányzó elemekkel, annak fenntartói jóváhagyása. 
A családsegítők munkaköri leírásnak pontosítása a heti munkaidőkeret legalább felét kötetlen 
munkaidő-beosztás keretében, a szociális segítőmunka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való 
elvégzésével töltése. 
A települési jelzőrendszeri felelős munkaköri leírásának az észlelő- és jelzőrendszer 
koordinálásának feladataival történő kiegészítése. 
A lakosság tájékoztatása – a helyben szokásos módon – a család- és gyermekjóléti központ 
ellátás nyújtásának helyéről és idejéről. 
A Tájékoztatási nyilatkozat kiegészítése a jogszabályokban és a módszertani útmutatóban 
meghatározott pontokkal. 
A változások nyomon követhetőségének és az adatvédelem biztosítása az elektronikus úton 
vezetett nyilvántartásba. 
 Az esetátadásra szolgáló formanyomtatvány kiegészítése a módszertani útmutatóban foglalt 
pontokkal. 
Az esetdokumentáció jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók szerint vezetése.  
 
  
Az intézményvezető a dokumentumokat az ellenőrzési jegyzőkönyvben előírtaknak 
megfelelően módosította és elfogadásra benyújtotta a Képviselő-testületnek. 
 
A Szakmai Programban történt módosítások: 
 

• 13-14. oldalon a panaszjog részletesebb kidolgozásra került és megjelölésre került az 
Önkormányzat mint fenntartó, beillesztésre került a gyermekjogi ellátottjogi  
képviselő rész. 

• 24-27. oldalon az 1.3. részben családsegítésre vonatkozó adatok kiegészítésre kerültek.  
• 44. oldalról kikerült az iskolavédőnői ellátásra vonatkozó rész. 
• Javításra került a 3. sz. melléklet Tájékoztatási nyilatkozat a panaszjog részletesebb 

leírásával és bevont családtag jelölés szerepel  gondviselő/ törvényes képviselő 
helyett.  

• 4. sz mellékletben a megállapodásban javításra került a bevont családtag megnevezés 
és  utolsó sorba bekerült a megszűnés dátuma, a szerződésből átkerültek a 
tájékoztatási nyilatkozatba a panaszjog kezeléséről és az összeférhetetlenségről szóló 
tájékoztatás, így a szerződés átláthatóbbá vált. 

  
Az SzMSz-ben történt módosítások : 
 

• 2. oldalon beemelésre került az alapítás időpontja: 1998.01.01.  
• 8. oldalon az intézményvezetőnél és a szakmai vezetőnél új  elemként megjelenik az 

átruházott munkáltatói jog.  
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• 10. oldalon a Kenyszi nyilvántartás kezelésével kapcsolatban beemelésre került az 
anyagi felelősség megállapításáról szóló rész. 

• 11. oldalon kiegészítésre került a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai heti 
munkaidejükre vonatkozó rész, mely szerint heti munkaidejük legalább 50%-át 
kötetlen munkaidő-beosztás szerint területen látják el. 

• 11. oldalon szereplő táblázat harmadik oszlop 1 sor kiegészült a maximum,  a 
negyedik oszlop 1 sora a legalább szavakkal. 

• 12. oldalon kikerült az iskolavédőnő bélyegző felirat. 
• 13. oldalon kikerült az iskola-egészségügyi bélyegző felirat. 
• 14. oldalon  vagyontárgyaknál kikerült a Renault Kangoo gépkocsi, helyette Dacia 

Dokker Van. 
• A munkaköri leírások mellékletek a régi formátumban kikerültek az SZMSZ-ből, 

helyette a munkaköri leírás egységes tartalmát meghatározó oldal került csatolásra 2 
sz. mellékletként. 

 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B § (1) 
bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés az alábbiakban rendelkezik az intézmény SZMSZ-ének 
és Szakmai Programjának elfogadásáról. 
 
„92/B. § (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;” 
 
„92/B §. (2) Az állami fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, valamint a 
szakmai program jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a 
külön jogszabályban előírt feltételeknek.” 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5/A. § (1)-(2) bekezdése a szakmai program 
tartalmáról és mellékleteiről rendelkezik, az 5/B. § az SZMSZ tartalmát szabályozza.  
 
„5/A. §  (1)  A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell  
a) a szolgáltatás célját, 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, 
ad)  
b)   az ellátandó célcsoport megnevezését, 
c)   azt, hogy a fenntartó a 2. § l) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja, 
d) az ellátás igénybevételének módját, 
e)   a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, 
f)   
g)   
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, 

https://uj.jogtar.hu/#lbj23id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj24id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj26id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj28id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj29id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj30id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj31id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj32id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj33id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj34id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj35id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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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, 
d)   50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó 
otthona esetében az intézményi férőhely kiváltási tervet.” 
 
“5/B. § *  A szervezeti és működési szabályzat egyházi és nem állami fenntartók esetében 
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,” 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjék. 
 
 

1.sz. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 
Szakmai Programját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja és felkéri a 
jegyzőt gondoskodjon a Szakmai Program közzétételéről.  
 
Határidő: azonnal                
Felelős: Juhász István polgármester 
    Hadnagy Zsolt aljegyző 
 
               

2. sz. Határozati javaslat: 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja és felkéri a 
jegyzőt gondoskodjon a Szervezeti Működési Szabályzat közzétételéről.  
 
Határidő: azonnal          
Felelős: Juhász István polgármester 
              Hadnagy Zsolt aljegyző 
               
A határozatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Kistarcsa, 2019. november 5. 
 
 

 
Juhász István 
polgármester 

https://uj.jogtar.hu/#lbj36id15724230660264a40
https://uj.jogtar.hu/#lbj37id15724230660264a40

