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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján 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 (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 5/A. § (2)
bekezdése értelmében a szakmai program melléklete a szervezeti és működési szabályzat és a
házirend, valamint az ellátottakkal megkötendő megállapodás tervezete.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a
szociális intézmények szakmai programját az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) hagyja jóvá.
A Bizottság a 25/2015. (III. 25.) Eü. és Szoc. Biz. határozatával hagyta jóvá Debrecen Megyei Jogú
Város Városi Szociális Szolgálat jelenleg hatályos szakmai programját és annak mellékleteit.
Az Szt. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosítása, az intézmény alapító okiratának
módosítása, a dokumentumokban szereplő ellátotti adatok frissítése, továbbá technikai jellegű
javítások indokolják a szakmai program és mellékleteinek aktualizálását.
Az elmúlt időszak jogszabályváltozásai az intézmény által nyújtott szolgáltatások közül leginkább a
házi segítségnyújtást érintették, változtak a gondozási szükséglet vizsgálatot érintő szabályok, a
szociális segítés és személyi gondozás szétvált, a személyi gondozás során ellátható, 1 szociális
gondozóra jutó ellátottak száma 9-ről 5 főre csökkent. Az SzCsM rendelet 2. számú melléklete
szerint − amely a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit tartalmazza − a házi
segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók számát a
személyi gondozást is tartalmazó szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodások száma alapján
kell meghatározni.
Fentiek szerint az intézménynek át kellett tekintenie a házi segítségnyújtás működtetésének
jelenlegi rendszerét, és a megállapodások száma alapján kellett meghatároznia a szociális gondozók
és ezzel együtt az ellátható személyek telephelyenkénti számát. Tekintettel arra, hogy a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal által vezetett szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza a házi
segítségnyújtásban ellátható személyek számát, a szakmai dokumentumokban foglaltaknak
megfelelően szükséges kérelmezni az adatok módosítását. Amennyiben az egyes telephelyeken a
személyi gondozás biztosításáról szóló megállapodások, vagyis az ellátottak száma jelentősen
változik az elkövetkezendő időszakban, kérelmezni kell majd az ellátható személyek számának
módosítását a nyilvántartásban, melyet ismételten megelőz a szakmai dokumentumok módosítása.
A szolgáltatás rugalmas biztosítása és a hatékony munkaszervezés érdekében indokolt továbbá a
Belvárosi Gondozó Szolgálat és a Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat által nyújtott házi
segítségnyújtás esetében az ügyfélfogadást a Tócóskerti Gondozó Szolgálat Derék utcai telephelyén
megvalósítani. Ezáltal a szolgáltatás koordinálása a három gondozó szolgálat tekintetében egy
vezető gondozó szakmai irányítása és ellenőrzése alá kerül. A Tócóskerti Gondozó Szolgálat
tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető és a parkolási lehetőség is megoldott.
Fentieken túl az elmúlt év fenntartói ellenőrzésének megállapításaihoz kapcsolódó kiegészítések is
megtörténtek a szakmai dokumentumokban. 2016. január 1. napjával módosultak továbbá a
kormányzati funkció kódok, ezért azokat az alapító okiratnak megfelelően szintén szükséges volt
átvezetni.
A dokumentumok az Intézményfelügyeleti Osztályon megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja és a 15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján

1./

hatályon kívül helyezi Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat jelenleg
hatályos 25/2015. (III. 25.) Eü. és Szoc. Biz. határozattal jóváhagyott szakmai programját és
mellékleteit, egyidejűleg jóváhagyja az intézmény új szakmai programját és annak
mellékleteit.

2./

Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a szakmai programot és annak
mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot záradékkal lássa el.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

3./

Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy
a) a szakmai dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, Debrecen Megyei Jogú Város
Városi Szociális Szolgálat érintett telephelyei adatainak a szolgáltatói nyilvántartásban
történő módosítása iránti kérelmek előkészítéséről és a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalhoz történő benyújtásáról gondoskodjon.
b) a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 21.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

