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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szociális Alapszolgáltató Központ vezetője, Kerékgyártó Tamás a Képviselő-testület 2020.
június 25-i ülésén számolt be az intézmény 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján. A települési önkormányzatoknak a hivatkozott
jogszabályi hely értelmében minden év május 31-éig kell átfogó értékelést készíteniük, melyet
a Pest Megyei Kormányhivatal részére is meg kell küldeni.
A 2019. decemberében elfogadott eredeti Munkaterv értelmében a Képviselő-testület áprilisi
rendes ülésén került volna megtárgyalásra a beszámoló, azonban a koronavírus járvány miatt a
Képviselő-testület csak a júniusi ülésén tárgyalhatta az erről szóló előterjesztést. Erre az ülésre
az intézmény által ellátott többi szakmai feladatról szóló beszámoló nem került benyújtásra.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
Ennek keretében meg kell vizsgálni többek között az intézménybe történő felvételeket, az
ellátottakkal kötött megállapodásokat, a szakmai program teljesülését, a gondozási tervek
hatékonyságát, valamint az intézmény ellátórendszerbeli szerepét [1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 13. §-a]. Ha a fenntartó jogszabálysértést állapít meg, intézkednie kell annak
megszüntetése érdekében [Szt. 92/B. § (3) bekezdés]. A fenntartói feladat az irányítói hatáskör
gyakorlása is az intézmény felett.
Az előírt feladatnak eleget téve, az intézmény vezetője a jelen előterjesztés melléklete szerint
nyújtotta be a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi családsegítési, idősek nappali
ellátása, étkeztetési, valamint házi segítségnyújtási szakmai feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját.
A fentiek alapján kérem a benyújtott beszámoló megtárgyalását, és a csatolt határozattal történő
elfogadását.
Az előterjesztés melléklete: a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi
szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolója
Szada, 2020. szeptember 7.
Pintér Lajos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
…/2020. (IX. 24.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szadai Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2019. évi szociális alapszolgáltatási feladatainak (családsegítés, idősek nappali
ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás) ellátásáról szóló beszámolóját - figyelemmel a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés
d) pontjában foglaltakra - a 82/2020. számú előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

