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Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
(a továbbiakban: Intézmény) mint engedélyes vonatkozásában szolgáltatói nyilvántartásban
történő adatmódosítást kérelmezett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályánál (a továbbiakban: Hivatal)
fenntartóváltás és a család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1. napjától történő
kialakításával összefüggésben.
Becsatolásra került az Intézmény Szakmai Programja, melyet a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal Szociális Hatósági és Módszertani Osztály véleményezett. A szakvélemény
összegzésében szerepel, hogy a Szakmai Program elfogadását javasolja, azzal a kikötéssel,
hogy a fenntartó 60 napon belül dolgozza át a házi segítségnyújtásra, valamint egészítse ki a
család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó részt a szakvéleményben foglaltak és a
hatályos jogszabályok figyelembevételével.
A Hivatal CSC/01/936-3/2015. ügyiratszámú végzésében Kiszombor Nagyközség
Önkormányzatát a szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítás ügyében hiánypótlásra
hívta fel, hogy a változásoknak megfelelően módosított, a fenntartó által jóváhagyott szakmai
programját a végzés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül (2016. január 11.) csatolja be.
A megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását kértem 2016. február 1. napjáig,
tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a munkaterv szerint 2016. január 26. napján tartja
ülését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Szakmai
Program módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen.
Kiszombor, 2016. január 21.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Program módosításának fenntartói
jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: KSZGYI) Szakmai Programját – és annak 1.
számú mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát és 2.-8. számú mellékleteit - a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdés c) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított fenntartói jogkörében
eljárva - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése szerint normatív
határozattal - a jelen határozat mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja.
2. A KSZGYI jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programja jelen határozat
mellékletét képezi.
3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (6)
bekezdése alapján, mint a képviselő-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon
közzé kell tenni a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kihelyezéssel.
A határozatról értesül:
- Csongrád Megyei Kormányhivatal
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Horváth Izabella KSZGYI vezető
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

