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a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának   

 2018. május 28-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

szakmai dokumentumainak jóváhagyása 
Ikt. szám: LMKOH/1676-8/2018. 
 
 Tisztelt Társulási-tanács! 
 
A T. Társulási-tanács 12/2018.(IV.26.) TH. határozatával döntött a Tanyagondnoki Szolgálat 
bevezetéséről. Az ehhez kapcsolódó szükséges döntéseket, előzetes egyetértéseket, jóváhagyásokat 
mind Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mind Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Társulási-tanács is meghozta.  
 A döntési sorozat utolsó lépéseként Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okirat-, és az intézmény alapdokumentumai 
módosításának jóváhagyása szükséges, amely jelen ülés napirendi pontjait képezi.  
  Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
intézményvezetője Józsáné dr. Kiss Irén asszony elkészítette az alábbi dokumentumokat:  

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásainak Szakmai 
Programja  

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
Estike Idősek Klubja Házirendje. 
 

Az intézmény módosított szakmai dokumentumai az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása az alábbiakra terjed ki:  

- Beillesztésre kerültek az általános és a szakfeladatokat leíró részekben  a tanyagondnoki 
szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések; 

- Módosításra került az alapvető munkarendtől való eltérés engedélyezésére, elrendelésére 
vonatkozó szabályozás; 

- Frissítésre került a szervezeti ábra, a Család- és Gyermekjóléti Szolgáltat ügyfélfogadási 
rendje; 

- Az SzMSz kiegészült a nevesített munka- és feladatkörök összegyűjtésével, amely egy önálló 
mellékletben került megjelenítésre, szervezeti egység és szakfeladat szerinti bontásban. 

 
A Szakmai Program módosítása az alábbiakra terjed ki:  

- Átvezetésre kerültek az elmúlt időszakban történt jogszabályi változások, továbbá a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmai Támogatási Főosztálya által adott tájékoztatásban 
foglalt szakmai iránymutatások;  

- A tanyagondnoki szolgálat megjelenítésre került az általános részekben, illetve a szolgáltatás 
önálló szakmai fejezete is beillesztésre került a szövegbe; 

- Az ellátási terület általános szociális problémái, folyamatai áttekintésre, elemzésre kerültek a 
legfrissebb hozzáférhető adatok alapján, ennek tapasztalatai beépültek az általános és 
szakfeladati működést leíró fejezeteibe; 

- A szegregátumban folyó, TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001”Szegregált területen élők 
társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” című 
projekt keretein belül  megvalósuló szakmai munkához illeszkedően a Szakmai programban is 
megjelenik a szegregátum leírása; 

- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésével kapcsolatban a jelzőrendszeri működés 
hangsúlyozottabban jelenik meg. 

 
A Házirend módosítása az alábbiakra terjed ki: 

- A hatályos jogszabályi és szakmai szabályozásnak megfelelően került módosításra az idősek 
nappali ellátásának Házirendje. 
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A Szakmai dokumentumok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya 
által előzetesen áttekintésre kerültek, a javasolt pontosítások/módosítások átvezetése megtörtént.  
 
Előbbiekben foglaltakon túlmenően a hatályos jogszabályi és szakmai szabályozásnak megfelelően 
felülvizsgálatra kerültek a megállapodások is, amelyek azonban elfogadást nem igényelnek.  
 
A jóváhagyás rendjére vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni:  

 
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja a következők szerint 

rendelkezik: „9. § Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a 
következő hatáskörök gyakorlását jelenti: 

b) a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,” 
 
2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban:Gyvt.) 104. § -a rendelkezik a jóváhagyás rendjéről.  
A Gyvt. 104. § (1) bekezdés d.) pontja alapján: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát, szakmai programját. 

 A Gyvt. 104. § (2) bekezdése értelmében, az állami és nem állami intézmény fenntartója a 
szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. A 
szakmai program jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a 
szakmai jogszabályokban előírt követelményeknek. 

A Gyvt. 104. § (3) bekezdése alapján a fenntartó a törvényesség biztosítása érdekében ellenőrzi a 
házirend, valamint más belső szabályzatok jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen az állami 
és nem állami fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására, illetve annak 
eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet vagy más belső szabályzatot megsemmisíti. 

 A Gyvt. 104. § (7) bekezdése szerint, a fenntartónak a (3) és (5) bekezdésben megfogalmazott 
jogköre nem sértheti az intézmény szakmai programjában meghatározott önállóságát. 
 
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdésének c.) 
pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja 
az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást 
nyújtó intézmény esetében a házirendet. 
 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete a TEVÉKENYSÉGNAPLÓ, a falu- 
és tanyagondnoki szolgálathoz. Ennek 9. oszlopa a szolgáltatást igénybe vevők aláírása, amely a 
kitöltési útmutató alapján: „9. Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető.” 
Javasolt ezen döntés meghozatala jelen szakmai dokumentumok elfogadása mellett, a túlzott 
adminisztráció véleményem szerint mellőzhető, erről azonban határozat-hozatal szükséges.  
 
Az előterjesztésben leírt változtatásokkal elkészített dokumentumok – azok nagy terjedelmére 
tekintettel és mivel egyéb vonatkozásban nem változtak – papír alapon nem kerülnek kiküldésre, azok 
a www.lajosmizse.hu/Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás/Társulási Tanács üléseinek dokumentumai menüpontban valamint, a www.felsolajos.hu 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás/Társulási 
Tanács üléseinek dokumentumai menüpontban megtekinthetők. 
 
Kérem T. Társulási Tanácsot a beszámoló megvitatására és elfogadására, melyhez az alábbi határozat 
tervezeteket terjesztem a T. Társulási Tanács elé:  
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I. Határozat-tervezet 

.../2018.(…..) TH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

Társulási Tanácsa a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye – előterjesztés 1. melléklete szerinti – Szervezeti és Működési 
Szabályzatát 2018. augusztus 1. hatálybalépéssel jóváhagyja, egyúttal a hatályban lévő 
szervezeti és működési szabályzatát hatályon kívül helyezi.  

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetőt tájékoztassa.  
Felelős: Társulási-tanács 
Határidő: 2018. május 28. 

 
 

II. Határozat-tervezet 
.../2018.(…..) TH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
Szakmai Programjának jóváhagyása 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

Társulási Tanácsa, a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye - előterjesztés 2. melléklete szerinti - személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatásainak Szakmai Programját 2018. augusztus 1. 
hatálybalépéssel jóváhagyja, egyúttal a hatályban lévő Szakmai Programját hatályon kívül 
helyezi.  

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetőt tájékoztassa.  
Felelős: Társulási-tanács 
Határidő: 2018. május 28. 

 
 

III. Határozat-tervezet 
.../2018.(…..) TH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
Házirendjének jóváhagyása 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

Társulási Tanácsa, a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye  – előterjesztés 3. melléklete szerinti – Estike Idősek Klubja Házirendjét 
2018. augusztus 1. hatálybalépéssel jóváhagyja, egyúttal a hatályban lévő Házirendjét 
hatályon kívül helyezi. 

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetőt tájékoztassa.  
Felelős: Társulási-tanács 
Határidő: 2018. május 28. 
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IV. Határozat-tervezet 
.../2018.(…..) TH. 
Döntés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szolgáltatást igénybe 
vevők aláírása oszlopának vezetéséről 

 
Határozat 

1.)  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. 
melléklete 9. oszlopának - szolgáltatást igénybe vevők aláírása – vezetése mellőzhető.  

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetőt tájékoztassa.  
Felelős: Társulási-tanács 
Határidő: 2018. május 28. 

 
 
Lajosmizse, 2018. május 22. 

                               
  Basky András sk. 
 elnök  

 


