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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmény fenntartójának hatáskörébe rendeli az általa fenntartott 

intézmény éves szakmai munkájának értékelését. 

A Polgári Szociális Szolgáltató Központ a jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítette a 

2017. év működéséről szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  
 

A határozati javaslatban megfogalmazásra került az intézmény végleges elhelyezésére 

vonatkozó elképzelés. 

A döntés meghozatalának szükségességét elsősorban az indokolja, hogy az intézmény 

határozatlan idejű működési engedélye 2018. május 1. napján lejárt, mivel a fenntartó az elmúlt 

két évben nem tudta teljesíteni a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségét. 2018. május 31. 

napjáig a fenntartónak nyilatkoznia szükséges a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya felé, arról, hogy a jövőben hogyan kíván eleget tenni 

ennek a kötelező feladatnak, miképpen tudja teljesíteni az ellenőrzés során feltárt hiányosságok 

(házi segítségnyújtás szolgáltatás megfelelő elhelyezése, teljes akadálymentesítés) 

megszüntetését. Amíg az intézmény nem tudja teljesíteni az előírt feltételeket, addig évente 

meghosszabbítható ideiglenes működési engedéllyel fog rendelkezni. 
 

Mint ismeretes 2016. évben TOP pályázatot nyújtottunk be Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése címen, mely pályázatunk nem nyert támogatást. 

A pályázati anyagban megfogalmazott intézményi elhelyezésre vonatkozó elképzelésünket 

továbbra is fenntartjuk, javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Szociális Szolgáltató 

Központ székhelyéül a Polgár, Kiss E. u. 8. sz. alatti, volt orvosi rendelő épületét jelölje meg, 

megvizsgálva a megvalósítás lehetőségét mind szakmai, mind műszaki, illetve finanszírozási 

oldaláról is.  
 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolót és a határozati javaslatot megtárgyalni, 

véleményükkel, javaslataikkal ellátni és elfogadni szíveskedjenek.  

 

Polgár, 2018. május 16. 

 

     Tisztelettel:  

         Tóth József 

        polgármester 



 

…./2018.(V.31.) határozat 

 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Szolgáltató 

Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2017. munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

2./ A képviselő-testület Szociális Szolgáltató Központ végleges székhelyéül a Polgár, Kiss E. 

u. 8. sz. alatti, 611 hrsz-ú, volt orvosi rendelő, önkormányzati tulajdonú ingatlant jelöli meg. 

 

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltató Központ elhelyezésével 

kapcsolatos feladatokat dolgozza ki. 

 

4./ Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát, valamint az intézményvezetőt értesítse. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  1. és 4. pont tekintetében 2018. május 31. 

2. és 3. pont tekintetében 2018. október 31. és folyamatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


