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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának fenntartásába tartozik a Szociális Szolgáltató Központ (rövid 

nevén: Polgári Szociális Központ) a 4090 Polgár, Dózsa u. 1. sz. alatti székhellyel és a 

Barankovics tér 12. sz. alatti telephellyel. 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.), 

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

(a továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások 

tekintetében módosul. A Szt. 136. § (8) bekezdése, valamint a Gyvt. 174. § (4) bekezdése 

szerint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás egy szolgáltató keretében működtethető, 

amely ellátja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait is.  

A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a feladatellátás új 

rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat továbbra is kötelező önkormányzati feladat. A változások 

a létrejövő gyermekjóléti központok és a települési család- és gyermekjóléti szolgáltatás között 

feladatmegosztást ír elő. A települési önkormányzat feladatkörében marad a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.  

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint 

a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül.  

 

A szolgáltatás megszervezhető önálló, illetve integrált szervezeti formában. Önkormányzatunk 

fenntartásában működő intézményben jelenleg is működik a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás külön szakmai egységben. Itt tehát mindössze annyi változás történik, hogy 2016. 

január 1. napjától egy szakmai egységben látjuk el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást. A 

létrejövő gyermekjóléti központok részére – kihelyezett ügyfélfogadás céljából -  biztosítani 

kell egy ellátottak számára nyitvaálló helyiséget, melyet a Polgár, Dózsa u. 1. sz. alatt, az 

intézmény székhelyén jelölünk meg.  

 

 



Az Alapító Okirat és szakmai dokumentumok módosítását indokolja továbbá, hogy a 

fenntartónak 2016. november 30-ig kell döntenie a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

finanszírozási szerződésének meghosszabbításáról, amennyiben a szolgáltatást továbbra is 

biztosítani szeretné a településen. 

Az intézménnyel történt egyeztetés alapján elmondható, hogy a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást évről-évre kevesebb ellátott veszi igénybe, az igénybevételi napló tényleges 

riasztást nem rögzít, jellemzőek a téves jelzések. Az ellátottak szükség esetén az orvost, az 

orvosi ügyeletet, a mentőket, valamint családtagjaikat hívják, és nem a szolgáltatót.  

A korábban beszerzett készülékek elavultak, cseréjük nagyobb költségvetési összeget 

igényelne. A szolgáltatás nem része a kötelező alapellátásnak. Az egyeztetés azt a döntést vetíti 

elő, hogy 2016. évre ne kössünk újabb feladatellátási megállapodást, tekintettel a szolgáltatás 

kihasználatlanságára.  

 

A fenti módosítások az előterjesztés mellékletét képező Alapító Okiratban, Szervezeti és 

Működési Szabályzatban, valamint az intézmény Szakmai Programban átvezetésre kerültek, 

valamint egyeztetés történt a szakmai felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával. 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti változások miatt előterjesztett 

dokumentumainkat megtárgyalni, javaslataikkal, észrevételeikkel ellátni és elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

Polgár, 2015. november 17. 

     Tisztelettel: 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………/2015.(………) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az önkormányzat fenntartásában lévő Szociális 

Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és szakmai 

dokumentumainak módosítására tett javaslatot és az alábbi 

döntést hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés  

- 1. és 2. sz. mellékletét képező Alapító Okiratot  

- 3. sz. mellékletét képező Szervezeti és Működési 

Szabályzatot 

- 4. sz. mellékletét képező Szakmai Programot elfogadja. 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a jövőben nem 

kívánja nyújtani, ezért a finanszírozási szerződés 

meghosszabbítását nem kezdeményezi. 

 

3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: jegyző 


