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Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén; 

Figyelembe véve a Bács község polgármestere által előtejesztett, Bács község szociál-

politikai ügyosztályának szervezési és működési Keretszabályozási tervének jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezetet; a Szociál-politikai Ügyosztályról, Toma Marcela asszony által 

kiállított, 2018.11.14-i 6721.számú indoklását; az állami szociális segítségnyújtás szervezési 

és működési és irányító személyzeti struktúra keretszabályozására vonatkozó 2017.évi 

979.számú Kormány Határozatot; utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a 2011.évi 

292.számú szociális támogatási Törvényt;utólagos módosításokkal Romániában az 

önkéntesség szabályozására vonatkozó 2014.évi 78.számú Törvényt; utólagos 

módosításokkal a Szociális munkás statutumára vonatkozó 2004.évi 466.számú Törvényt; 

A helyi közigazgatást szabályozó, újraközölt 2001.évi 215.számú törvény 36. 

cikkelyének 2) bekezdésének (a) része, 3.bekezdésének (b) része, 6.bekezdésének (a) 

részének 2.pontja, 9.pontja alapján; 

A helyi közigazgatást szabályozó, újraközölt 2001.évi 215. számú törvény 

45.cikkelyének 1.bekezdésének rendelkezései szerint: 

HATÁROZATOT HOZ 

1. Cikkely Jóváhagyja Bács község szociál-politikai ügyosztályának szervezési és 

működési Keretszabályozási tervét a jelen határozathoz tartozó mellékletben. 

2. Cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével a szociál-politikai ügyosztályt 

bízza meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 
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Igen szavazat 16 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 
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2018.11.22-i 77.számú HELYI TANÁCSI HATÁROZAT melléklete 

 

Bács község szociál-politikai ügyosztályának szervezési és működési Keretszabályozási 

terve 

 

1.Cikkely- A szociál-politikai ügyosztály, a polgármester szakapparátusának funkcionális 

osztály szintjén létrehozott, a szociális segítségnyújtás és a szociális ellátások előnyeinek 

kezelésére és nyújtására szakosodott struktúra, a következőkben Ügyosztály, a szociálpolitika 

végrehajtásának biztosítása érdekében a gyerekvédelem,családvédelem, idősek védelme, 

fogytékkal élők, illetve egyéb szociális szükségben szenvedő személyek, csoportok vagy 

közösségek területén. 

2. Cikkely- A szociálpolitika végrehajtásának biztosítása érdekében a 

gyerekvédelem,családvédelem, idősek védelme, fogytékkal élők, illetve egyéb szociális 

szükségben szenvedő személyek, csoportok vagy közösségek területén az Ügyosztály főként 

a következő funkciókat látja el: 

a) a társadalmi diagnózis elérése az adott területi közigazgatási egység szintjén, a közösség 

társadalmi igényeinek felmérésével, felmérések készítése és társadalmi kutatások, a közösség 

potenciáljának kihasználása, az elhanyagolás, a visszaélés, az elhagyás, az erőszak, a 

társadalmi kirekesztés, stb. eseteinek megelőzése és korai felismerése érdekében; 

b) a marginalizáció és a társadalmi kirekesztés helyzeteinek megelőzésére és leküzdésére 

irányuló intézkedések összehangolása, amelyekben bizonyos csoportok vagy közösségek 

benne vannak; 

c) stratégia, amely biztosítja a szociális ellátások fejlesztésének stratégiáját és az éves 

cselekvési tervet, amelyet a helyi tanács jóváhagyására nyújt be; 

d) kommunikáció és együttműködés a szociális segítségnyújtás területén felelős 

minisztériumok és intézmények dekoncentrált közszolgáltatásaival, a helyi szociális 

segítségnyújtó szolgáltatókkal és ezen a területen tevékenykedő civil szervezetek 

képviselőivel, a magánszférából a szociális ellátásokat nyújtók képviselőivel, illetve a 

kedvezményezettekkel; 

e) az emberi jogok, a kiszolgáltatott emberek, családok, csoportok pozitív képkialakításának 

előmozdítása 

3.Cikkely- (1) Az Ügyosztály feladatai a szociális segítségnyújtás területén: 

a) gondoskodik és megszervezi a szociális segélyek iránti kérelmek fogadásáról 

b) az állami költségvetésből nyújtott szociális segély ellátásokért benyújtott kérelmeket 

havonta összegyűjti és fizetési és szociális kivizsgálások céljából, a területi igazgatóságok 

felé továbbküldi 

c) ellenőrzi a szociális ellátásokra való jogosultságot, a törvény által előírt eljárások szerint 

vagy esettől függően a helyi tanács határozata szerint és előkészíti a szociális ellátásokra való 

jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat  

d) a helyi költségvetésből nyújtott szociális ellátásokról elfogadó/elutasító döntéseket, 

határozatokat hoz, esettől függően, a szociális ellátás 

módosítását/felfüggesztését/megszüntetését és jóváhagyásra előterjeszti a polgármesternek; 



e) a törvénynek megflelően, a kedvezményezettekkel közli, jogaikkal és lehetőségeikkel 

kapcsolatos rendelkezéseket, amelyekre jogosultak 

f) követi és felelős, a jogosultak és a szociális segélyben részesülő személyek részéről a jogi 

feltételek teljesítéséért 

g) felméréseket és társadalmi kutatásokat végez a társadalmi kirekesztés kockázatának korai 

felismerésére, vagy más szükségszerű helyzetekre, amelyekben a közösség tagjai 

megtalálhatók, a megállapított helyzettől függően megfelelő intézkedéseket javasol ezeknek 

az embereknek a támogatására; 

h) elvégzi a benyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi számviteli tevékenységet 

i) részt vesz a szociális ellátások finanszírozásáról tett költségvetési javaslat kidolgozásában 

és megalapozásában  

j) a hatályos jogszabályokban előírt bármely egyéb feladatot teljesíti 

(2) Az Ügyosztály feladatai a szociális ellátások megszervezésében, adminisztrálásában és 

nyújtásában: 

a) a nemzeti és megyei stratégiákkal összhangban, valamint a beazonosított helyi igényekkel 

összhangban kidolgozza a szociális ellátások középtávú és hosszú távú fejlesztésének helyi 

stratégiáját 5 évre és 10 évre, amelyet a helyi tanács jóváhagyására előterjeszt és annak 

alkalmazásáért felelős 

b) éves cselekvési terveket készít a helyi önkormányzati költségvetésből kezelt és 

finanszírozott szociális ellátásokról és jóváhagyásra a helyi tanács elé terjeszti, amely 
részletes adatokat tartalmaz a kedvezményezettek számáról és kategóriáiról, a meglévő 

szociális ellátásokról, a javasolt szociális ellátásokról, a közszolgáltatási szerződések 

programjáról, a becsült költségvetés és a finanszírozási forrásokról; 

c) intézkedéseket kezdeményez, koordinál és alkalmaz a marginalizáció és a társadalmi 

kirekesztettség olyan helyzeteinek megelőzésére és leküzdésére, amelyekben bizonyos 

csoportok vagy közösségek találhatók, 

d) azonosítja a nehéz helyzetben lévő családokat és személyeket, valamint a társadalmi 

kirekesztés kockázatának okait; 

e) teljesíti a törvény által előírt feladatokat a szociális ellátások nyújtásának folyamata során 

f) a szociális ellátások fejlesztésének támogatása érdekében,a jogszabályoknak megfelelően 

javasolja a polgármesternek, a közszolgálati és köz- és magánszféra közötti partnerségi 

szerződések megkötését 

g) javasolja, helyi érdekű szociális ellátások létrehozását; 

h) összegyűjti, feldolgozza és kezeli a kedvezményezettekről, az állami és 

magánszolgáltatókról és azok által kezelt szolgáltatásokról szóló adatokat és információkat és 

közli őket a megyei szintű szociális segélyszolgálatokkal, azok kérésére, valamint a 

Munkaügyi és Szociális Igazságügyi Minisztériummal; 

i) figyelemmel kíséri és értékeli a szociális ellátásokat; 

j) nemzeti és nemzetközi finanszírozású projekteket dolgoz ki és valósít meg a szociális 

ellátások területén; 

k) kidolgozza az éves költségvetési tervet a szociális ellátások támogatására az éves 

cselekvési tervnek megfelelően, és biztosítja azok finanszírozását / társfinanszírozását 



l) tájékoztatást és tanácsadást nyújt a kedvezményezetteknek, valamint tájékoztatják a 

lakosságot a rendelkezésre álló szociális jogokról és szociális ellátásokról 

m) gondoskodik a gyermek, a család, a fogyatékkal élők, az idősek, valamint a törvény által 

előírt összes kedvezményezett, szociális szolgáltatásainak nyújtásáról és kezeléséről,felelős 

lévén a nyújtott szolgáltatások minőségéért 

n) egyedi munkaszerződések megkötése és a személyi ápolók folyamatos képzésének 

biztosítása; értékeli és felügyeli tevékenységüket a törvény feltételei szerint; 

o) a törvénynek megfelelően, az odaítélési dokumentáció kidolgozásában és az odaítélési 

eljárás alkalmazásában támogatja a szociális szolgáltatási szerződések megkötéséért felelős 

osztályt, amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2011.évi 292.számú 

szociális támogatási törvény 113.cikkelyének (1) bekezdése rendelkezései alapján hoztak 

létre; 

p) az információs, képzési és módszertani tanácsadási tevékenységek megtervezése és 

végrehajtása a szociális ellátásokat kezelő és nyújtó személyzet teljesítményének növelése 

érdekében 

q) folyamatosan együttműködik a kedvezményezettek különböző kategóriáinak érdekeit 

képviselő civil szervezetekkel 

r) támogatja a szociális ellátások önkéntességének fejlesztését, az utólagos módosításokkal a 

Romániai önkéntes tevékenység szabályozásáról szóló 2014.évi 78.számú Törvény 

rendelkezéseinek betartásával 

s) teljesíti a hatályos jogszabályok által előírt egyéb feladatokat 

(3) a (2)bekezdés a) és b) része rendelkezéseinek alkalmazása során az ügyosztály az állami 

és a magánszállítókkal folytatott konzultációkat szervez, a szakmai szervezetekkel és a 

kedvezményezettek képviseleti szervezeteivel; 

4.Cikkely- (1) A szociális ellátások fejlesztési stratégiája minimum a következő 

információkat tartalmazza: általános célkitűzés és célok, stratégia végrehajtási terve, 

felelősségi körök és határidők, finanszírozási források és a becsült költségvetés 

(2) az Ügyosztály által a szociális ellátások fejlesztésére irányuló helyi stratégia kidolgozása, 

a 3.cikkely (2) bekezdésének d), h) és i) részében meghatározott megbízások gyakorlása 

során gyűjtött információkon alapul. 

(3) Az alapító okiratot közvetlenül az Ügyosztály hozza létre, vagy egyes szakosított 

szolgáltatások szerződése alapján hozzák létre, és legalább a következő információkat 

tartalmazza: 

a) a közigazgatási területi egység területi jellemzői; 

b) a régió szociál-gazdasági és kultúrális fejlődésének szintje; 

c) demográfiai mutatók, mint:a népesség , kor, nem, foglalkozás, születéskor várható 

élettartam, 65 éves várható egézséges élettartam, vándorlási egyenleg stb. szerinti mutatók; 

d) a nehéz helyzetek, a sebezhetőség, a függőség vagy a társadalmi kockázat stb.típusai, 

valamint a kedvezményezettek számának becslése; 

e) olyan szociális ellátások típusai, amelyek megfelelhetnek a kedvezményezettek igényeinek 

és a választásuk mögött álló indoklásnak  



5. Cikkely- (1) A 3.cikkely (2) bekezdésének b) részében szereplő éves cselekvési tervet a 

következő év költségvetési tervének megalapozása előtt kidolgozzák, a saját és a területi 

közigazgatási egység megyéjének, szociális szolgáltatásfejlesztési stratégiájával összhangban 

és részletes adatokat tartalmaz a kedvezményezettek számáról és kategóriáiról, a létező 

szociális ellátásokról,javasolt szociális ellátások létrehozásáról, szerződő program és program 

a közpénzekből származó szolgáltatások támogatására, állami támogatásokból nyújtott 

szolgáltatások támogatási programja, az állami támogatások becsült költségvetése és 

finanszírozási forrásai 

(2) Az éves cselekvési terv, az (1) bekezdésben említett tevékenységeken kívül, tartalmazza a 

nyilvános tájékoztatási tevékenységek tervezetét, az éves cselekvési terv képzési programját 

és módszertani útmutatását, a szociális ellátásokat irányító és nyújtó személyzet 

teljesítményének növelése érdekében 

(3) Az éves cselekvési terv kidolgozása, a kedvezményezettek számának és kategóriáinak 

elemzésén, a meglévő és a létrehozandó javasolt szociális ellátásokon, az adott szolgáltatások 

biztosításához rendelkezésre álló anyagi, pénzügyi és humán erőforrásokon alapul, a 

4.cikkely (1) bekezdésében meghatározott, a szociális ellátások fejlesztésére vonatkozó saját 

stratégiájának végrehajtására vonatkozó tervvel összhangban, a rendelkezésre álló forrásoktól 

függően és a legköltséghatékonyabb/haszon arányt figyelembe véve. 

(4) Az adminisztratív-területi egység szintjén nyújtott szociális ellátások éves 

költségvetésének elkészítésekor figyelembe veszik a kezelendő szociális ellátások működési 

költségeit, beleértve a létrehozandóakét is, a szerződéses szociális ellátások költségeit, a 

szociális ellátások listáján szereplők közül a leendő szerződésesekét és a támogatásként 

nyújtott összegeket, az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a 

hatályos költségszabványok alapján. 

(5) Az éves cselekvési terv jóváhagyása előtt, az Ügyosztály a megyei tanácshoz küldi 

ellenőrzésre. 

(6) Ha az éves cselekvési terv, a helyi közigazgatás egyéb hatóságainak részvételével 

közösségek közötti érdekű szociális ellátások létrehozását is előírja, az éves cselekvési tervet, 

konzultáció céljából, e hatóságok részére is elküldik. 

6.Cikkely- (1) A szociális ellátások tervezésének, finanszírozásának és nyújtásának 

hatékonysága és átláthatósága érdekében az Ügyosztálynak a főbb kötelezettségei: 

a) gondoskodik a közösség tájékoztatásáról 

b) a helyi stratégiát és az éves cselekvési tervet, a megyei szintű szociális támogatási rendszer 

felé továbbítja, a jóváhagyás napjától számított 15 napon belül. 

c) negyedévente, elektronikus formában elküldi a megyei szociális segélyszolgálatnak a helyi 

szinten, a kedvezményezettekről, szociális szolgáltatókról és ezek által vezetett szociális 

ellátásokról gyűjtött adatokat és információkat illetve a megfigyelési és értékelési 

jelentéseket. 

d) konzultációs megbeszélések szervezése a kedvezményezett szervezetek és a szociális 

szolgáltatók képviselőivel a szociális ellátások fejlesztési stratégiájának és az éves cselekvési 

terv megalapozása érdekében 

e) a kért információk közlése, vagy adott esetben az emberi jogok betartásának felügyeletéért 

és ellenőrzéséért felelős intézmények/egységek számára történő hozzáférhetővé tétele, a 

szociális ellátások kedvezményezettjeinek visszaélésszerű, gondatlan, megalázó 

bánásmódjának megelőzésére és leküzdésére irányuló eljárások nyomon követése, és esettől 



függőena a bántalmazás megelőzéséért felelős intézmények/egységek számára,illetve a 

felügyeletes látogatások támogatása, a törvénynek megfelelően. 

(2) Az (1) bekezdés a) részében szereplő kötelezettség a saját honlapján vagy, ha ez nem 

lehetséges, a honlap székhelyén történő közzétételével történik: 

a) saját tevékenységükről és szolgáltatásaikról saját nyomtatványokban/szerkeszthető 

formátumú alkalmazásokban, az intézmény programjában, a jogosultsági feltételekkel 

b) a közigazgatási egység szintjén rendelkezésre álló információk szociális ellátásokról, a 

köz- vagy magánszolgáltatóktól 

c) információk egyéb közérdekű szolgáltatásokról, amelyeknek közigazgatási egység szintjén 

nincsenek dekoncentrált ügyosztályaik 

7.Cikkely Az Ügyosztály a szociális ellátások adminisztrálása és nyújtása során a következő 

feladatokat látja el: 

a) mint szociális ellátásokat szolgáltató, az illetékes közigazgatási egységtől a helyi 

közigazgatás szociális ellátásaihoz szükséges akkreditálást és engedélyt kérelmezi 

b) fogadja és regisztrálja a szociális ellátásokat igénylő személyek kérelmeit, azok törvényes 

képviselőitől, illetve egyéb személyek/intézmények/magán szolgáltatók bejelentéseit nehéz 

helyzetben lévő személyekről/családokról/csoportokról; 

c) felméri, értékeli, a helyi közigazgatási egység lakosságának szociális igényeit, a nehéz 

helyzetben lévő családok és személyek azonosítása céljából, valamint azokat a problémákat, 

amelyek a társadalmi kirekesztettséget okozták; 

d) az eredeti értékelések alapján beavatkozási terveket dolgoz ki, amelyek tartalmazzák a 

szociális támogatási intézkedéseket, nevezetesen az ajánlott szociális szolgáltatásokat, 

ellátásokat és a szociális segély előnyeit, amelyekre a személy jogosult  

e) közösségi és csoport szinten társadalmi diagnózist készít és kidolgozza a közellátási tervet 

f) közösségi segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt az Ügyosztály által a cselekvési tervben 

szereplő szociális támogatási intézkedések alapján 

g) javasolja az összetett értékelések elvégzését és megkönnyíti a kedvezményezettek szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférését; 

h) közvetlenül vagy saját központjain keresztül nyújtja azokat a szociális ellátásokat, 

amelyekről a működési engedélye rendelkezik 

8.Cikkely (1) Az Ügyosztály által, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatának 

megelőzését és legyőzését segítő szociális ellátások nyújtása, amelynek címzettjei a 

jövedelem nélküli vagy kevés jövedelemmel rendelkező személyek és családok, 

hajléktalanok, emberkereskedelem áldozatai, illetve a fogvatartottak: 

a) tanácsadói és információkat nyújtó szolgáltatások,társadalmi beilleszkedést vagy 

visszailleszkedést segítő szolgáltatások, rehabilitációs és egyéb ehhez hasonló szolgáltatások, 

egyedülálló, jövedelem nélküli vagy kevés jövedelemmel rendelkező családok és személyek 

részére; 

b) utcai gyerekeknek, egyedülálló vagy gyerek nélküli idős személyeknek és az utcán élő 

fogyatékos személyeknek megfelelő szociális ellátás:téli időszakos sürgősségi menhelyek, 

utcai mobil segélycsapatok vagy szociális mentő szolgáltatások, éjszakai menedékhelyek, 

ideiglenes ellátást biztosító lakó központok; 



c) a gyerekvédelmi rendszerből kikerülő fiatalok részére létrehozott ideiglenes lakhatási és 

gazdálkodási feltételeket biztosító multifunkcionális központok; 

d) szociális étkezdék a jövedelem nélküli vagy kevés jövedelemmel rendelkező személyek 

részére 

e) a külön jogszabályok által biztosított egyéb védelmi rendszerbe integrált, a társadalmi 

beilleszkedést/visszailleszkedést segítő szociális ellátások nyújtása, az emberkereskedelem 

áldozatai számára: nappali központok, amelyek elsősorban tájékoztatást, tanácsadást, érzelmi 

és szociális támogatást nyújtanak a társadalmi rehabilitáció és újrabeilleszkedés céljából 
közösségi szolgáltatások, amelyek szociális segélyszolgálatokból, érzelmi támogatásból, 

pszichológiai tanácsadásból, jogi tanácsadásból, szakmai orientációból, társadalmi 

visszaépülésből stb. állnak 

f) tanácsadás a büntetés-végrehajtási rendszer őrizetében lévő, fogvatartottak családja részére, 

a szabadon bocsátás utáni lakóhelye vagy tartozkodási helye szerinti közösségben a meglévő 

szociális szolgáltatásokról és tanácsadói szolgáltatások a szabadságvesztett személyek 

részére, a társadalmi beilleszkedésének támogatására. 

(2) Az Ügyosztály által, a családon belüli erőszak megelőzése és megállítása érdekében 

nyújtott szociális szolgáltatások:családi erőszak áldozatai részére kialakított sügősségi fogadó 

központok, rehabilitációs központok, védett lakhelyek, családi erőszak megelőzésére és 

megállítására kialakított tanácsadói központok, lakossági tájékoztató és figyelemfelkeltő 

szolgáltató központok és az oktatás, tanácsadás és családtagok közötti közvetítés 

biztosításával a szociális rehabilitációt és újrabeilleszkedést segítő napközi központok, 

valamint az erőszakoskodók részére kialakított központok is. 

(3) Az Ügyosztály által, a fogyatékkal élők részére nyújtott szociális szolgáltatások: 

a) prioritást élvez az otthoni ápolást nyújtó szolgáltatás, a fogyatékkal élők részére, illetve a 

külön jogyszabályok által meghatározott hatáskörök szerinti, ezek szükségeit betöltő napközi 

központok, 

b) ápolói és támogatói szolgáltatások 

(4) A (3) bekezdésben szereplő, a fogyatékkal élő személyek védelmére vonatkozó 

szolgáltatások nyújtásának kiegészítéseként az Ügyosztály: 

a) figyelemmel kíséri és megvizsgálja a közigazgatási egységhez tartozó fogyatékkal élők 

helyzetét, illetve ezen személyek jogainak tiszteletben tartását, a lényeges adatok és 

információk központosításának és szintetizálásának biztosításával 

b) azonosítja és értékeli a fogyatékkal élő felnőttek részére, szolgáltatás nyújtást igénylő 

helyzeteket 

c) a mozgássérültek személyes igényeinek megfelelő szolgáltatás típusokhoz való hozzáférési 

feltételeket hoz létre 

d) mozgássérült központú szolgáltatásokat kezdeményez, támogat és fejleszt, jogi-, köz- vagy 

magán személyek együttműködésével és partnerségével; 

e) a szociális szolgáltatásokhoz mérten gondoskodik az alkalmazott személyzet létszámáról 

f) a szolgáltatások nyújtásához kidolgozza a szükséges dokumentációt; 

g) tanácsadásról és információ nyújtásról gondoskodik a családok részére, jogaikról és 

kötelezettségeikről és a helyi szinten elérhető szolgáltatásokról; 



h) a gondozási, rehabilitációs és beilleszkedési tevékenységekbe a mozgássérült személy 

családját is bevonja 

i) gondoskodik a személyzet képzéséről, beleértve a személyi ápolókat is 

j) ösztönzi és támogatja az önkéntes tevékenységeket; 

k) együttműködik a szociálpolitikai és gyerekvédelmi főosztállyal a fogyatékkal élők 

jogainak területén és továbbítja az e területen szükséges valamennyi adatot és információt 

(5) Az Ügyosztály által, az idős személyek részére nyújtott szociális ellátások: 

a) elsősorban otthoni személyes gondozást nyújtó ellátás vagy idősek otthonában, rászoruló, 

egyedülálló idős személyek részére, vagy akikről a család nem tud gondoskodni; 

b) tanácsadói, kísérői szolgáltatások, illetve az otthoni teendők ellátását segítő szolgáltatás az 

önellátás jellegétől és mértékétől függően 

(6) Az Ügyosztály által, a gyerek védelemben és gyerek jogainak elősegítésében nyújtott 

szolgáltatások, a gyermek szülőktől való szétválasztásának megakadályozása, valamint a 

gyerek nevelésével és védelmével kapcsolatos ellátások, beleértve a családi tanácsadást is, a 

törvény előírásainak megfelelően 

(7) A (6) bekezdésben említett, a gyerekvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások 

kiegészítéseként, az Ügyosztály: 

a) figyelemmel kíséri és elemzi a helyi közigazgatási egységhez tartozó gyermekek helyzetét, 

valamint a gyermekek jogainak tiszteletben tartását, gondoskodva a megadott adatok és 

információk központosításáról és szintetizálásáról, a munkaügyi és szociális igazságügyi 

miniszteri rendelet által jóváhagyott felügyeleti adatlap alapján;  

b) a gyermek, családból való kiemelésének megelőzését végzi; 

c) azonosítja és értékeli azokat a helyzeteket, amelyek megkövetelik a szociális 

segélyszolgálatok és/vagy ellátások, segélyek nyújtását, a gyermek, családból való 

kiemelésének megelőzése érdekében 

d) kidolgozza a szolgáltatás nyújtáshoz és/vagy ellátásokhoz szükséges dokumentációkat és a 

törvény előírásainak megfelelően nyújtja ezeket a szociális szolgáltatásokat és/vagy 

segélyeket; 

e) tanácsadás és tájékoztatás nyújtása a gyerekes családoknak, jogaikról és 

kötelezettségeikről, a gyermekjogokról és a helyben elérhető szolgáltatásokról; 

f) az alkohol- és kábítószer-használat, a családban történő erőszek, valamint a bűnözői 

magatartás, megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések végrehajtásának biztosítása és 

ellenőrzése; 

g) rendszeresen meglátogatja a szociális segélyeken élő és szociális ellátásokat igénybe vevő 

családokat és gyermekeket és figyelemmel kíséri az ellátások felhasználásának módját, 

valamint azokat a családokat, amelyek gondozásában külföldön munkát vállaló szülők 

gyermeke van 

h) javaslatokat nyújt be a polgármesternek, ha a törvénynek megfelelően, különleges védő 

intézkedést szükséges végrehajtani 

i) nyomon követi a gyermek fejlődésének alakulását és azt, hogy a szülei hogyan gyakorolják 

jogaikat, és teljesítik kötelezettségeiket a gyermekre vonatkozóan, aki különleges védelmi 

intézkedésből részesült, és visszailleszkedett a családjába; 



j) együttműködik a szociális és gyermekvédelmi főigazgtóság gyermekvédelmi részlegével és 

továbbítja részükre az összes, ezen a területen kérelmezett adatot és információt 

k) figyelemmel kíséri a gyermekvédelmi bizottság/gyámhatóság döntéseinek végrehajtását, a 

különleges védőintézkedés során (a helyi érdekeltségű tevékenységek vagy munkálatokban)a 

közmunkákban résztvevő munkaképes szülők gyereknevelésével kapcsolatos határozatok 

végrehajtását 

9.Cikkely- (1) A szervezeti felépítést és az osztályhoz kapcsolódó pozíciók számát a helyi 

önkormányzat hagyja jóvá, így annak működése biztosítja, a törvénynek megfelelően, a 

megbízások teljesítését. 

(2) A helyi tanács, a jelen keretszabályozási-terv alapján, határozattal jóváhagyja az 

Ügyosztály szervezeti és működési szabályait. 

(3) A 3. cikkelyben foglalt feladatokat a község társadalmi jellemzőitől függően egyéb 

feladatokkal kell kiegészíteni, a törvény előírásainak betartásával. 

10.Cikkely- (1) Az Ügyosztály finanszírozását a helyi költségvetésből biztosítják 

(2) A szociális ellátások és szociális ellátások finanszírozását a helyi költségvetésből, állami 

költségvetésből, adományokból, szponzorizálásokból és egyéb pénzbeli hozzájárulások 

magánformái, a törvénynek megfelelően biztosítják. 

11.Cikkely- (1) Az irányító személyzet felépítése az Ügyosztály működésének biztosjtása 

érdekében: 

a) a szociális támogatás előnyeinek nyilvántartásáért és kifizetéséért felelős 

személy/személyek; 

b) a szociális ellátások területén megbízást kapott személy/személyek, beleértve a személyes 

ápolók felügyeletét; 

c) esettől függően, a közösségi egészégügyi ellátás területén, feladatokkal megbízott személy 

(2) Az (1) bekezdés b) része rendelkezéseinek alkalmazásában, a helyi közigazgatási hatóság 

felelősségei közé legalább a következő kötelezettségek tartoznak: 

a) az eredeti értékelés és beavatkozási terv elkészítése a szociális dolgozó által 

b) a közösségi egészségügyi ellátásra vonatkozó feladatok teljesítése, a közösségi 

egészségügyi asszisztens vagy egészségügyi közvetítő által 

(3) A megbízások gyakorlásához, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2011.évi 

292.számú Törvény 122.cikkelyének (2) bekezdése, utólagos módosításokkal a Szociális 

dolgozó statutumára vonatkozó 2004.évi 466.számú Törvény és a határozatból a 4.cikkely 

betartásával, a polgármester gondoskodik arról, hogy a szociális segítők, dolgozók 

elsőbbséget élvezzenek az Ügyosztályon 

(4) A Városháza megkönnyíti a személyzet számára a képzési programokhoz való 

hozzáférést 
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