
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Előterjesztés száma: 65/2020.   

Iktatószám: H/900-1/2020.  

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2020. július 9-i rendes ülésére  

 

 

 

Tárgy: A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2019. évben végzett 

feladatok ellátásáról 

              

  

 

Előkészítette:   Takács Tímea anyakönyvvezető 

    Kerékgyártó Tamás intézményvezető  

 

Előterjesztő:    Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja: Humánügyi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság  

  

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: egyszerű többségű szavazat 

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                              dr. Filó-Szentes Kinga  

                              jegyző 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi Munkaterve értelmében 

jelen ülés napirendjén szerepel a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évben végzett 

feladatok ellátásáról szóló beszámolója.  

 

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

bekezdése alapján a települési önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít. Az értékelést - 

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

küldeni a Pest Megyei Kormányhivatal részére. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal 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. 

 

Az elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel a beszámoló jelen ülésre kerül előterjesztésre. 

Az előírt feladatnak eleget téve, a jelen előterjesztés melléklete szerint tesszük közzé a Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámolóját. 

 

A fentiek alapján kérem a csatolt beszámoló megtárgyalását, és az alábbi határozattal történő 

elfogadását. 

 

Az előterjesztés melléklete: a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évben 

végzett feladatairól szóló beszámolója 

 

Szada, 2020. július 2. 

 

 

 

 

 

           Pintér Lajos 

          polgármester 

 

  

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (VII. 9.) KT-határozat  
 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szadai Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolóját - figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltakra - a 65/2020. számú előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jelen döntését az átfogó 

értékeléssel együtt küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


