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ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai
Programjának jóváhagyása
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság!
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetője benyújtotta a Képviselő-testületnek
jóváhagyásra az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) és
Szakmai Programját.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja
alapján a költségvetési szerv irányítási hatáskörét gyakorló képviselő-testület hatáskörébe
tartozik a költségvetési szerv SZMSZ-ének jóváhagyása. Az Áht. 10. § (5) bekezdése szerint a
költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját
szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó
szabályokat a költségvetési szerv SZMSZ-ében vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a
gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szabályozza az SZMSZ tartalmi elemeit az alábbiak szerint.
„13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési
szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,
b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját,
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen
ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését,
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési
szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági
szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv
képviselőjeként járhatnak el,
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g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a
költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a
tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó
felelősségi szabályokat,
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az
átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési
szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat
ellátja.”
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 104. § (l) bekezdés d) pontja alapján a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója jóváhagyja az
intézmény szakmai programját. A (2) bekezdés alapján a szakmai program jóváhagyása akkor
tagadható meg, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a szakmai jogszabályokban
előírt követelményeknek.
„104. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és
nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója”
„d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,”
„(2) Az állami és nem állami intézmény fenntartója a szervezeti és működési szabályzat
jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. A szakmai program jóváhagyását
akkor tagadhatja meg, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a szakmai
jogszabályokban előírt követelményeknek.”
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 4/A. § (1)-(3) bekezdése szerint a Szakmai Programnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
„4/A. § (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;
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
ia) alkalmassági felülvizsgálat módját és
ib) eljárásrendet a nevelőszülőt a gondozásában elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátására
megillető juttatások elszámoltatásáról.
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(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.
(2a) A gyermekek esélynövelő szolgáltatásai, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde, a nem
hálózatban működtetett családi bölcsőde, a nem hálózatban működtetett napközbeni
gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátás esetén nem kötelező szervezeti és
működési szabályzatot készíteni.
(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.”
Az NM rendelet 4/A. § (2) bekezdése alapján a szakmai programhoz mellékelni kell a
megállapodások tervezetét, valamint a szervezeti és működési szabályzatot.
Az SZMSZ és a Szakmai Program tartalmazza a jogszabályban felsoroltakat, ezért mindezek
alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozatok elfogadását.
1. számú Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsai Tipegő
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint jóváhagyja és felkéri a jegyzőt gondoskodjon a Szervezeti és Működési
Szabályzat közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász István polgármester,
dr. Gotthard Gábor jegyző
2. számú Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kistarcsai Tipegő
Bölcsőde Szakmai Programját az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja és
felkéri a jegyzőt gondoskodjon a Szakmai Program közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász István polgármester,
dr. Gotthard Gábor jegyző
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Kistarcsa, 2020. szeptember 14.

Juhász István
polgármester
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