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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet szakmai munkájára 
vonatkozó jogszabályok a 2018. évben változtak. Új feladatként jelentkezett az iskolai 
szociális munka megszervezése és ellátása szeptembertől. 2018. október 15-én pedig hatályba 
léptek azok a jogszabályi rendelkezések, melyek az életvitelszerűen közterületen élés 
szabályait módosították jelentős mértékben, és amelyek a hajléktalan-ellátásban adtak plusz 
feladatokat az önkormányzatoknak és ezzel együtt az Intézetnek. A feladatbővülés miatt 
tavaly novemberi ülésén a Társulási Tanács az Intézmény létszámbővítéséről hozott döntést. 
 
Az Intézet vezetői a jogszabályi változásoknak megfelelően átdolgozták szakmai 
programjukat, valamint a szervezeti és működési szabályzatot, melyet a Társulás elnökének 
jóváhagyásra átadtak.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § c) pontja, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
104. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó jóváhagyja az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát és szakmai programját. 
 
A fenntartó Társulási Tanácsnak tehát a fent idézett jogszabályhelyek alapján jóvá kell 
hagynia az Intézet szmsz-módosítását és az új szakmai programokat. Az Intézet valamennyi 
szervezeti egysége tekintetében új szakmai programot készített el. 
 
Mind az szmsz-módosítás, mind a szakmai programok a vonatkozó szociális és 
gyermekvédelmi jogszabályi előírásoknak és a tényleges feladatellátásnak megfelelően 
kerültek megszövegezésre, ezért javaslom, hogy a Tanács hagyja jóvá a dokumentumokat. 
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Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 
 
 

 
   H A T Á R O Z A T I   JA V A S L A T 
 
 
A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
szervezeti és működési szabályzatának 
módosítását, továbbá az Intézet valamennyi 
szervezeti egységének módosított szakmai 
programjait a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § 
(1) bekezdés c) pontja, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján jóváhagyja. 
 

 
 
Tapolca, 2019. február 15. 
 
 
 

 Dobó Zoltán 
                 elnök                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                  
 
 
 
  
 
 

 


