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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: 1/2000. (I. 7.) 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 (a továbbiakban: helyi
rendelet) 12. § (2) bekezdése alapján a szociális intézmények szakmai programját és
mellékleteit, valamint tartós bentlakásos intézmény esetén az intézményi jogviszonyban állók
és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és
tevékenységének szabályait az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
hagyja jóvá.
A Bizottság az 57/2017. (VI. 21.) Eü. és Szoc. Biz. határozatával hagyta jóvá Debrecen Megyei
Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: VSzSz) szakmai programját és annak
mellékleteit. 94/2017. (XI. 14.) Eü. és Szoc. Biz. határozatával 2017. november 30. napjával
hatályon kívül helyezte az intézmény szakmai programját, annak 1. mellékletét képező
szervezeti és működési szabályzatát, valamint 17. és 18. mellékleteit (bentlakásos szervezeti
egységek házirendjei) és 2017. december 1. napjával jóváhagyta az intézmény új szakmai
programját, szervezeti és működési szabályzatát, továbbá a bentlakásos szervezeti egységek

házirendjeit azzal, hogy a házirendek mellékletét képező Érdekképviseleti Fórum
Megalakításának és Tevékenységének Szabályzata elnevezésű dokumentum változatlanul
hatályban marad. Ugyancsak hatályban maradtak a szakmai program 2-16. és 19-29.
mellékletei.
Az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályváltozások és fenntartói döntések a szakmai
dokumentumok módosítását ismét szükségessé tették.
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 119. § (5) bekezdése értelmében a foglalkoztatottaknak az
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017.
(II. 14.) EMMI rendelettel megállapított, 2018. január 1-jétől hatályos 2. számú melléklet
szerinti új munkakörökbe történő besorolását 2017. december 31-éig kellett előkészítenie az
intézménynek azzal, hogy az adott szolgáltatás vonatkozásában a 3. számú melléklet szerinti
következő munkaköröket kellett érteni:
a) intézményvezető: nem integrált intézmény esetén a szolgálatvezető, a közösségi
koordinátor, a nappali ellátás vezető; utcai szolgálat koordinátor,
b) vezető ápoló: intézményvezető ápoló,
c) ápoló, gondozó: ápoló, gondozó, szociális gondozó, közösségi gondozó, szociális segítő,
gépkocsivezető, gyermekgondozó-ápoló,
d) terápiás munkatárs: szociális és mentálhigiénés munkatárs, konzultáns, integrált
intézmény esetén a szolgálatvezető, a közösségi koordinátor; terápiás segítő,
e) szociális munkatárs: szociális ügyintéző, szociális és mentálhigiénés munkatárs, utcai
szociális munkás,
f) segítő: személyi segítő, szociális segítő,
g) asszisztens: szociális segítő,
h) fejlesztő pedagógus: vezető pedagógus, pedagógus.
A munkaköri leírások módosítását az intézmény elvégezte, azonban a gépkocsivezető
munkakörű közalkalmazottak besorolását illetően állásfoglalás kéréssel fordultunk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárságához, ezért a változások átvezetésére a szakmai dokumentumokban ezidáig nem
került sor.
A munkakörök változása miatt az intézmény szervezeti és működési szabályzatában
módosítani szükséges az érintett munkakörök megnevezését és pontosítani a munkakörökhöz
kapcsolódó feladatokat, valamint a megváltozott munkakörökre történő utalásokat javítani kell
a szakmai programban, a házirendekben és a megállapodásokban is.
Az elmúlt időszakban az intézményvezető áttekintette az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
munkaköröket és megállapította, hogy a feladatok ellátása érdekében szükséges 1 üres
gépkocsivezető álláshely eljáró álláshellyé, valamint 1 üres portás álláshely titkárnő álláshellyé
történő átminősítése. A munkakör átminősítések többletköltséggel nem járnak, az
engedélyezett
álláshelyek tekintetében a
szakmai tevékenységet
ellátó
és
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó munkakörök számának változását sem vonják maguk
után, mivel mindkét munkakör az intézményüzemeltetési feladatokhoz kötődik. A változás az
intézmény szervezeti és működési szabályzatát érinti, ahol meg kellett határozni az eljáró
munkakörhöz kapcsolódó feladatokat is.
Az intézmény struktúráját érintő változás, hogy egyes munkakörökben (portás, betegkísérő,
egészségügyi segédmunkás, fodrász) dolgozó közalkalmazottak munkájának közvetlen
irányítása átkerült a szakosított ellátás vezetőhöz.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint az étkeztetés formái különösen a
szociális konyha és a népkonyha keretében nyújtott ellátás, vagyis a jogalkotó szándéka szerint
2018. augusztus 1. napjától egyéb főzőhely formában nem nyújtható szociális étkeztetés.
Fentiek miatt az intézmény étkeztetést biztosító 9 telephelye vonatkozásában kérelmeztük a
szolgáltatói nyilvántartásba egyéb főzőhelyként bejegyzett adatok szociális konyhára történő
módosítását azzal, hogy a változások szakmai dokumentumokban történő átvezetése a
későbbiekben megtörténik.
A szakmai programban, az érintett telephelyek házirendjében és az idős személyek nappali
ellátásának igénybevételére kötött megállapodás szövegében átvezetett változás még, hogy a
helyi rendelet értelmében az idős személyek nappali ellátása 2018. május 1. napjától
térítésmentesen vehető igénybe.
A Közgyűlés 126/2018. (VI. 28.) döntése szerint 2018. augusztus 1. napjától megszűnik a
VSzSz Ibolya utcai telephelye, illetve házi segítségnyújtásban intézményi szinten 50-nel
növekszik az ellátható személyek száma és 5 fővel emelkedik az intézmény engedélyezett
álláshelyeinek száma a szolgáltatás jogszabályoknak megfelelő működtetése és az állami
támogatás teljes összegének igénybevétele miatt. A változások szükségessé teszik a szakmai
program, a szervezeti és működési szabályzat módosítását, valamint hatályon kívül kell
helyezni az Ibolya utcai nappali intézmény házirendjét, amely jelenleg a szakmai program 12.
mellékletét képezi. Mivel azonban a mellékletek száma növekszik az átmeneti ellátás
igénybevétele esetén megfizetendő díjkülönbözetre vonatkozó megállapodás tervezetével,
összességében a szakmai program mellékleteinek száma nem változik.
Fenti határozattal döntött továbbá a Közgyűlés a VSzSz alapító okiratának módosításáról is. A
telephely törlésén kívül a VSzSz alapító okiratának módosítását szükségessé tette, hogy 2017.
június 29. napjától módosult a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, mely szerint a
„107030 Szociális foglalkoztatás” kormányzati funkció megnevezése „107030 Szociális
foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás” megnevezésre változott. A Magyar Államkincstár a
Törzskönyvi Nyilvántartó rendszerben a jogszabálymódosításból eredő változást hivatalból
bejegyezte azzal, hogy azt az alapító okiratban a soron következő módosításkor kell majd
átvezetni. A kormányzati funkció megnevezésének pontosítását a szervezeti és működési
szabályzatban is el kellett végezni.
Fontosabb technikai jellegű módosítások a szakmai programban:
- egyes szolgáltatások esetében a nyújtott szolgáltatási elemek pontosítása (ezek a
házirendekben és megállapodásokban is átvezetésre kerültek),
- a Szociális és mentálhigiénés feladatokat ellátó csoport megnevezésének pontosítása,
- az ellátandó célcsoport jellemzőinek frissítése,
- az idősek klubja helyett a nappali ellátás megnevezés alkalmazása.
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./

2018. július 31. napjával hatályon kívül helyezi Debrecen Megyei Jogú Város Városi
Szociális Szolgálat jelenleg hatályos 57/2017. (VI. 21.), valamint 94/2017. (XI. 14.) Eü.
és Szoc. Biz. határozatokkal jóváhagyott szakmai programját és 1-29. mellékleteit,
egyidejűleg jóváhagyja az intézmény 2018. augusztus 1. napjától hatályos új szakmai
programját és 1-29. mellékleteit.

2./

Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy Debrecen Megyei Jogú
Város Városi Szociális Szolgálat szakmai programját, annak 1. mellékletét képező
szervezeti és működési szabályzatát, továbbá a 16. és 17. mellékleteit képező bentlakásos
intézményi házirendeket záradékkal lássa el.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. július 19.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

