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Csorvás Város Önkormányzatának  

Egyesített Szociális Intézménye intézményvezetőjétől 

5920 Csorvás, Rákóczi u. 15. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

Tárgy: Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Idősek Otthona Szakmai 
Program és (mellékletei) változása tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az emberi erőforrások minisztere 40/2016.(XII.21.) EMMIrendelete, az 1/2017. (II.14.) EMMI 
rendelet alapján, és a 2016. évi CLXVI törvény az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról, jogszabály változásokat rendelt el az alábbi jogszabályokban. 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban:Szt.) 
• 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről 
• 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 
(továbbiakban:Gyszr.) 

• 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről (továbbiakban: Ir.) 

• 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról 

 
A jogszabályi változások részben 2017. január 01. napjától, részben 2017. február 16. napjától 
hatályosak, és van olyan, amely megváltoztatására a törvény 2017. év végéig ad lehetőséget. 
 
Az Egyesített Szociális Intézmény a zavartalan, napi munkavégzéshez a dokumentumokban 
szükséges változások követelményeinek eleget tett, a jogszabályok által meghatározott dátumig, így 
már csak a Szakmai Program és (mellékletei) változása tárgyában szükséges eljárni. 
 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabály határozza meg a szociális szolgáltató, 
intézmény szakmai programjának elemeit. A szakmai program mellékletét képezi az időskorúak 
bentlakásos otthona és az időskorúak nappali intézményi ellátásának házirendje, és az Egyesített 
Szociális Intézmény étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, időskorúak tartós 
bentlakásos ellátás szolgáltatásoknak a megállapodás tervezetei. 
A fent említett jogszabályi változás miatt szükséges a szakmai programot és mellékleteit változtatni. 
 
Az előterjesztéshez elektronikus formában csatolom a jogszabályoknak megfelelően javított 
dokumentumokat. Minden dokumentumban sárga kiemeléssel jelöltem azokat a részeket amelyeket 
véglegesen ki kell törölni a dokumentumokból. Zöld kiemeléssel jelöltem azokat a részeket 
amelyeket be kell emelni az intézmény dokumentumaiba. 
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A Szakmai Program és mellékletei, a jogszabályi feltételeknek megfelelően javított formában 
megtekinthető az Egyesített Szociális Intézményben. 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg és fogadja el, a hatályos 
jogszabályok változására tekintettel. 
 
 
 
Csorvás, 2017. március 22. 
 
 
 
 
 
        Maczák Istvánné 
        intézményvezető 

 

 


