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Előterjesztés 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ Gondozási Központ Szakmai Egység működési 

engedélyének módosításáról 

 

1. előterjesztés száma: 20/2021. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  

2. melléklet: kérelem 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-

mények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység által biztosított házi segítségnyújtás 

szakfeladat vonatkozásában a működési engedélyben 28 főben került meghatározásra az ellá-

totti létszám. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. 

§ (6) bekezdése értelmében házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma nem haladhatja 

meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám száz 

százalékát. 

Intézményvezető Asszony kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, amelyben kérte a házi 

segítségnyújtás szakfeladat ellátotti létszámának 28 főről 33 főre történő emelését. A 33 fő el-

látásához - a törvényi előírásoknak megfelelő számú - szakszemélyzet rendelkezésre áll.  

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzeti jogrend fennállása alatt a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja, ezért a 66/2020. (XI.16.) polgármesteri határozattal en-

gedélyeztem a létszámbővítést. 

Az ellátotti létszámemelés a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Szakmai Programban 

is átvezetésre került. Ezen módosításokhoz intézményfenntartói jóváhagyás szükséges, ezért a 

92/2020. (XII.15.) polgármesteri határozattal jóváhagytam a módosítás átvezetését. 
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Az ellátotti létszám emelésével való működtetés megkezdésének feltétele a működési engedély 

módosítása. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Bicske, 2021. szeptember 15. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

Bálint Istvánné 

   polgármester 

 

 

1. melléklet a 20/2021. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ Gondozási 

Központ Szakmai Egység működési engedélyének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, mint a 

fenntartó képviselőjét, hogy a házi segítségnyújtás szociális alapellátás ellátotti létszámának 

növelése – 33 főre történő emelés – érdekében az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység működési engedély 

módosítására vonatkozó kérelemnek a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, mint működést 

engedélyező szervhez történő benyújtásáról gondoskodjon és az eljárás során szükséges 

valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

 

Határidő:  2021. október 31. 

Felelős: polgármester 




