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Tárgy: Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
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Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével 2020. évben is felülvizsgálatra
kerültek az intézményi dokumentumok és ennek eredményeként kiegészültek illetve módosultak
az alábbi rendelkezésekkel:
Az SZMSZ és a Szakmai program alapjául szolgáló jogszabályok közül a kormányzati
funkciók államháztartási szakfeladatok szakágazatok osztályzási rendjéről szóló 68/2013.
(XII. 29) NGM rendelet a hatályon kívül helyezésre került. A jogszabályok felsorolása
kiegészült a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelettel.
Az SZMSZ-ben az intézmény vezető beosztású dolgozóinak feladatkörében törölve lettek
elemek illetve módosultak tartalmukban.
Az SZMSZ VII. fejezetében a telefonhasználat kiegészült az alábbi szöveggel:
„Munkaidő alatt az intézmény gondozási egységeiben és terápiás foglalkoztatás alatt a
mobiltelefon használata és közösségi oldalak látogatása nem megengedett."
A szakmai program I. és II. részében a statisztikai adatok-táblázatok törölve lettek, helyette
szöveges értékelés van az ellátandó célcsoport megnevezése és jellemzői címszó alatt.
Az Idősek Klubjának házirendjében a 4. pontban a szolgáltatási elemek tartalma módosult.

A szakmai program I. részében a nappali ellátások szakmai tartalma és szolgáltatás elemi és
jellemzői címszó alatt, a szolgáltatás elemek tartalma megváltozott.
A szakmai program II. részében a mentálhigiénés ellátás tartalma, és foglalkoztatási terv
címszó alatt, a tartalom módosult és kiegészült.
Az Idősek Otthona házirendjében: az érték és vagyonmegőrzés, illetve a pénzkezelés szabályai
kiegészítésre kerültek.
A Fogyatékosok Nappali Intézménye házirendjében a 4. pontban a szolgáltatási elemek
tartalma módosult
A nappali ellátás esetében kétféle megállapodás készült a fogyatékos személyek és
idősellátásra vonatkozóan külön-külön.

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§.(l) bekezdés c.
pontjában foglalt rendelkezések 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 fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szociális igazgatásról
és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§. (1) bekezdés c. pontjában biztosított
jogkörében eljárva a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Szakmai Programját, Házirendjeit és Megállapodásait hagyja jóvá.

Gödöllő, 2020. március

......„

Dr. Gémesi György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a határozat mellékleteiként jóváhagyja a Gödöllői Egyesített Szociális
Intézmény alábbi dokumentumait:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szervezeti és Működési Szabályzata,
Szakmai Programja,
Idősek Otthona és Gondozóház Házirendje
,, Nefelejcs,, Fogyatékosok Nappali Intézménye Házirendje
Idősek Klubja Házirendje
,, Nefelejcs,, Fogyatékosok Nappali Intézménye igénybevételéről szóló megállapodás
szövege
Idősek Otthona és Gondozóház igénybevételéről szóló megállapodás szövege
Étkezést igénybe vevő részére szóló megállapodás szövege
Nappali ellátásról szóló megállapodás szövege
Házi segítségnyújtás szociális segítést és /vagy személyi gondozást igénybe vevők
részére szóló megállapodás szövege,
Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata
2020. évi munkaterv
Képzési ütemterv
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