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Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi júniusi munkatervében 

szerepel az Alapszolgáltatási Központ 2021. évi intézményi beszámolójának a megtárgyalása. 

 

Az Alapszolgáltatási Központ többcélú integrált szociális, család- és gyermekjóléti, valamint 

egészségügyi intézmény. Tekintettel arra, hogy komplex intézmény, szociális és 

gyermekjóléti feladatokat is ellát, így mindkét területre vonatkozó jogszabályok alapján 

évente beszámolót kell készítenie a fenntartó részére. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 

eredményességét. Az Szt. 4. § (1) bekezdés ma) pontja alapján az önkormányzatot kell az 

állami fenntartón érteni. 

 

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

(1) bekezdés e) pontja alapján: 

„104.§ (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és 

nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója 

e) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai 

program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát”. 

 

Az intézmény munkáját 2021-ben a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális Osztálya a szociális területet ellenőrizte, melyről még a mai napig nem 

érkezett meg az ellenőrzésről szóló határozat.  

 

Az intézményvezető által készített beszámoló átfogó képet ad az az intézmény személyi, 

technikai és tárgyi feltételeiről és ebben az évben történt személyi változásokról, az intézmény 

egységekben folyó szakmai munkáról, az intézmény külső szakmai együttműködéseiről.  
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A beszámoló kitér az Alapszolgáltatási Központ intézményegységeinek a tevékenységére, a 

statisztikai adatokon keresztül bemutatja a szolgáltatások igénybevételét.  

 

A beszámoló a szakmai programnak megfelel, elfogadásra javaslom. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 

2021. évi szakmai munkájáról szóló intézményi beszámolóját elfogadja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhász István polgármester 

 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2021. június 7. 

 

  Juhász István 

  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


