
Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep, Nagy út 53.  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

házi segítségnyújtás működési engedély módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ intézményvezetője az alábbi kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat: 

 
„A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ Intézményfenntartó Társulás, 4163 Szerep Nagy u. 46. szám alatti telephelyén, a 

házi segítségnyújtás szakfeladatában a működési engedély szerinti ellátotti létszám 45 fő. Az 

igényelt állami támogatás szerinti létszám 40 fő, a szociális segítésben 15 fő és a személyi 

gondozásban 25 fő.  

 

Az intézmény szakmai felmérései és tapasztalatai alapján Szerep településen növekvő 

tendenciát mutat a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás iránti igény az idős 

korosztály részére. 

 

A jelenlegi működési engedély szerinti 45 fő létszámot, az intézmény még további 25 fővel 

szeretné bővíteni, azaz 70 főre. A szociális segítésben az állami támogatást 20 főre, a 

személyi gondozásban 45 főre javasoljuk igényelni.  

 

Az 1/2000. (1.07.) SzCsM rendelet 2. 3. 5. sz. melléklete szerint a személyes gondoskodás 

formáinak szakmai létszámnormái alapján, a szociális gondozói státuszban 4 fő, 1 fő 

betöltetlen státusz van, valamint 3 fő közfoglalkoztatott szociális segítő látja el a faladatot. A 

szociális gondozói státuszt 1 fővel bővíteni szükséges.  

 

Fentiekre való tekintettel kérném segítő közreműködését, hogy a Szerep Önkormányzat 

Képviselő Testülete soron kívüli ülésén terjessze elő jóváhagyásra a működési engedély 

módosításához a 45 fő ellátotti létszám 70 főre való emelését” 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

I. hozzájárul ahhoz, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó 

társulás 4163 Szerep Nagy u. 46. sz. alatti telephelyén a házi 

segítségnyújtás szolgáltatásban a jelenlegi működési engedély szerinti 

45 fő létszámot az intézmény még további 25 fővel bővítse. A jelenlegi 

engedélyezett 45 fő ellátotti létszám helyett 70 fővel biztosítsa az 

ellátást.  

 

II. hozzájárul ahhoz, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000.(I. 07.) SzCsM rendelet 2., 3., 5. sz. melléklete szerint a 



személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái alapján, a 

szociális gondozói státuszt 1 fővel bővítse. 

 

III. megbízza a polgármestert, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 

Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökének a döntésről 

szóló határozatot haladéktalanul küldje meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

Szerep, 2017. szeptember 19. 

 

 

        T ó t h n é  Verő Tünde s.k. 

                polgármester 
 

 


