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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. december 17-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Falugondnoki szakmai program módosítása
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2019. november 27-i ülésén 51/2019. (XI.27.) sz. határozatában
elfogadta a falugondnoki szolgálat létrehozásához elengedhetetlen szakmai programot.
A szakmai program IV. rész 6. pontjának első bekezdésében tévesen szerepel a „szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott módon” szövegrész, amelyet módosítani szükséges
még a beadást megelőzően.
A szakmai program IV. rész 6. pontjának első bekezdése helyesen:
„A szociális alapellátások esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 19. §
(5) bekezdése előírja, hogy a fenntartónak folyamatosan nyújtania kell, vagyis nem
szüneteltetheti az ellátást: Az alapszolgáltatások nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a
folyamatos működésről távollét esetén a szolgáltatást végző személynek az SZCSM rendelet
3. számú mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítése,
illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött
megállapodás révén gondoskodik.”
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a falugondnoki
szakmai program módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a falugondnoki szakmai program IV. rész 6. pontjának első
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„A szociális alapellátások esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 19. § (5) bekezdése előírja, hogy a fenntartónak folyamatosan
nyújtania kell, vagyis nem szüneteltetheti az ellátást: Az alapszolgáltatások
nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a
szolgáltatást végző személynek az SZCSM rendelet 3. számú mellékletnek megfelelő
képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális

szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén
gondoskodik.
2. Felkéri a polgármestert gondoskodjon a módosítás szakmai programban történő
átvezetéséről.
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