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Ikt.sz.: H/308/2023.                                                                     Előterjesztés száma: 31/2023.   
 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. március 30-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
A Szociális Alapszolgáltatási Központ új Szakmai Programjának 

tervezete 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: 
Kerékgyártó Tamás 

SZAK-intézményvezető 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Takács Tímea anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális ügyintéző 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 
 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: - 

Javasolt meghívott: 
Kerékgyártó Tamás intézményvezető 

(Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ) 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű többség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat akkori Képviselő-testülete a Szadai Szociális Alapszolgáltatási 

Központ jelenleg hatályos Szakmai Programját az 59/2018.(V.31.) KT-határozatával, közel 5 

esztendővel ezelőtt hagyta jóvá. 

Az intézmény Szakmai Programjának felülvizsgálata mostanra szükségessé vált, mert a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a hatályos 

szakmai programhoz olyan ajánlásokat, szakmai útmutatásokat adott, amelyek többnyire szakmai 

pontosításokat, jogszabályokból eredő kötelezettségeknek történő megfeleléseket céloznak. 

A Szakmai Programot a szükséges változtatásoknak megfelelően átdolgoztuk – és mellékletként 

csatoljuk. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

Az intézmény mellékletként csatolt új Szakmai Programja tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet 5/A.§-ban foglalt, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet 4/A. §-ban előírt tartalmi elemeket. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésének 

c) pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § 

(1) bekezdésének d) pontja alapján az intézmény szakmai programját az intézmény fenntartója jogosult 

jóváhagyni. 

 

Az előterjesztés melléklete: a SZAK (új) Szakmai Programja 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Szada, 2023. január 31. 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2023.(III.30.) KT- határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ - 

31/2023. sz. előterjesztéshez mellékelt - Szakmai Programját 2023. április 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a Szakmai Programot az intézmény 

dolgozóival ismertesse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Jogszabályi hivatkozás:  

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) és (2) bekezdése  


