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Ikt.sz.: H/304-2/2023.                                                                     Előterjesztés száma: 27/2023.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. március 30-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

A Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolója a szociális, 

gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – döntés az 

intézmény 2022. évi szakmai munkájáról és a szakmai feladatok 

2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: 
Kerékgyártó Tamás 

SZAK-intézményvezető 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Takács Tímea anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális ügyintéző 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 
 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: - 

Javasolt meghívott: 
Kerékgyártó Tamás intézményvezető 

(Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ) 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű többség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében 

foglaltak értelmében: 
„(6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön 

jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési 

önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a 

gyámhatóságnak. (A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal 

élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.)” 

A fenti rendelkezésre is figyelemmel Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének éves 

Munkaterve – immár hagyományosan – a Testület márciusi rendes ülésére irányozza elő a Szadai 

Szociális Alapszolgáltató Központ beszámoltatását az intézmény előző évi szakmai munkájának egészéről 

is. 

A két párhuzamos beszámolót az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékleteiként csatoljuk. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

Alapvető célunk, hogy Intézményünk az egyedi igényekhez igazított, komplex, rugalmas, eredményes, 

Szada Nagyközség közigazgatási területén élők életminőségét javító szolgáltatásokat nyújtson, előtérbe 

helyezve a szociális biztonság megteremtését. 

Szadán egyedüli intézményként látjuk el a településen élő rászoruló lakosságot. Feladataink egy részét 

képezik az ellátottak saját otthonában történő gondozása, illetve az intézményben történő 

foglalkoztatásuk. Munkánk túlhalad a papírforma alapján meghatározott feladatokon, sokszor egyéni 

kríziseket, válsághelyzeteket vagyunk hívatottak kezelni. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei 

megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a helyi igényeknek. 

Szakmai munkánk színvonalának megtartása érdekében kötelező szakmai továbbképzéseken veszünk 

részt, valamint egyénileg is képezzük magunkat. A dolgozók lelkiismeretesen, humánusan és nagy 

empátiával végzik munkájukat  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy beszámolóinkat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Szada, 2023. január 31. 

 

Az előterjesztés mellékletei: 

1. Átfogó értékelés Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti- és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

2. Beszámoló a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évben végzett szakmai 

munkájáról, 

 

III./ Határozati javaslat 

…/2023.(III.30.) KT-határozat  
 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltakra - a Szada 

Nagyközség Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

átfogó értékelést, továbbá a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót a 27/2023. számú előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletei szerint elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjét, hogy 

a jelen döntését az átfogó értékeléssel együtt küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


