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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. május 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
Érintett Bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője módosításra nyújtotta be az intézmény Szakmai 
Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ), mivel a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya ellenőrzésén hiányosságokat 
talált és kötelezte a fenntartót annak megszüntetésére. Az intézmény vezetője a 
Kormányhivatal határozatának megfelelően módosította a dokumentumokat és benyújtotta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
A Szakmai Program kiegészült az étkezés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása és 
a jelzőrendszer szolgáltatásának bemutatásával. 
A mellékletek a jogszabályváltozásnak megfelelően módosultak, pontosításra kerültek. 
 
Az SZMSZ-ben módosításra került az intézmény engedélyezett létszáma, az igénybevevői 
nyilvántartás és a munkaköri leírások. 
 
 
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;” 
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„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.  
 
„5/A. §  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, 
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. 
(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell. 
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, 
g) ” 
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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 
    dr. Gotthard Gábor jegyző 
 
 

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 
              dr. Gotthard Gábor jegyző 
 
               
A határozatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Kistarcsa, 2022. május 10. 
 
 

 
Juhász István 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


