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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgári Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatként pályázaton elnyert 

finanszírozásból és önkormányzati támogatásból működteti a támogató szolgáltatást és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint alapszolgáltatásokat a volt Polgári Kistérség 

területén. 

 

A szolgáltatások igénybevétele településenként az alábbiak szerint alakult: 

 

Támogató Szolgálat: Polgár 54 fő, Görbeháza 4 fő, Újtikos 3 fő, Tiszagyulaháza 4 fő, Folyás 

2 fő. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Polgár 80 fő, Görbeháza 15 fő, Újtikos 18 fő, 

Tiszagyulaháza 8 fő. 

 

Áttekintve a két szolgálat támogatási szerződéseit, megállapítható, hogy a szerződésben 

foglalt területi ellátási kötelezettségünk 2014. december 31. napjával megszűnt, így lehetőség 

van arra, hogy Polgár immár önállóan, a térség települései nélkül folytathassa ezt a 

tevékenységet. Ténylegesen arra az ellátotti létszámra hívjon le támogatást, amely Polgár 

területén, mint igény felmerül.  

 

Az ellátási terület megváltozásának szándékát a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 

369/2013. (X.24.) Kormányrendelet szerint az illetékes szociális és gyámhivatalnak, a 

települési önkormányzatoknak és az ellátottaknak 2 hónappal korábban be kell jelenteni. 

Bejelentési kötelezettségünknek 2014. december 17. napján eleget tettünk.  

 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Szociális Szolgáltató Központ működési engedélyében 

az ellátási terület az alábbiak szerint változzon: 

 

Támogató szolgáltatás 

Ellátási terület: Polgár település közigazgatási területe 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ellátási terület: Polgár település közigazgatási területe 

 

A képviselő-testületi döntést követően a működési engedély módosítására vonatkozó 

intézkedéseket kell megtenni, melyre kérjük a képviselő-testület felhatalmazását.  



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal 

kiegészíteni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2015. január 12. 

 

     Tisztelettel: 

 

          Tóth József 

polgármester 

 

 

………/2015.(I.29.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szociális Szolgáltató Központ ellátási területének megváltoztatására 

irányuló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a támogató szolgáltatás és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe az alábbiak szerint 

megváltozzon.  

 

Támogató szolgáltatás 

Ellátási terület: Polgár település közigazgatási területe 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ellátási terület: Polgár település közigazgatási területe 

 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a működési engedély módosításával 

kapcsolatosan a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: polgármester 

 


