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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális alapellátásokat érintő jogszabályi
változásoknak eleget téve kezdeményezte az Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
működési engedélyének módosítását. A késve kiadott jogszabály módosítások miatt – a korábban
jelzettek szerint – kérelmünk nem volt teljes.
A működési engedély kiadására jogosult Pest Megyei Kormányhivatal 2016. január 4-én érkezett végzésében hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, melyben kérte a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
szóló 369/2013. (X. 24.) kormányrendelet által előírt dokumentáció benyújtását. A hiánypótlásban
foglaltak teljesítése folyamatos.
A hiánypótlásban foglaltak teljesítése részeként döntött a képviselő-testület 2016. január 27-i ülésén a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet módosításáról, mellyel elfogadta az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálatra vonatkozó alapvető szervezeti és
működési szabályokat.
Jelen előterjesztés a hivatkozott kormányrendelet által előírt szakmai program elfogadására irányul.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell többek között szakmai programmal. A szakmai program tartalmi elemei az SzCsM rendelet
5/A. § (1) bekezdése alapján a következők:
a)

a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen
aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
ab) a más intézményekkel történő együttműködés módját,

b)

az ellátandó célcsoport jellemzőit,

c)

a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét,
tartalmát,

d)

az ellátás igénybevételének módját,

e)

a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,

f)

az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos
szabályokat.

A szakmai programhoz mellékelni kell a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét is.

Fenti előírások figyelembevételével Muzsay Márta szakmai vezető elkészítette a szakmai programot,
kérem a képviselő-testületet, hogy a programot fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2015. (XI. 25.) határozata a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt, hogy a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása érdekében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását 2015. november 30-ig kérelmezze.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2015. (XII. 16.) határozata a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. január 1-től a szociális
étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat néven biztosítja egy szolgáltató keretében. A feladatok ellátására 3 fő családsegítőt és 2 fő szociális gondozót alkalmaz, a szociális segítő munkakört megszünteti. Felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a szolgáltatások biztosítása érdekében a jogszabályok által előírt
intézkedéseket a módosítási eljárásban hajtsa végre, továbbá a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról

–

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

–

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

–

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről

–

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének……/2016. (III. 2.) számú határozata az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
szakmai programját a határozat melléklete szerint elfogadja.
Őrbottyán, 2016. február 16.
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