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E L Ő T E R J E S Z T É S 

         A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 1-jei ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi 

tevékenységükről szóló beszámoló 

 

Melléklet: 3 db 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) 

bekezdés d.) pontja, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e.) pontja kimondja, hogy az intézmény fenntartója 

ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.   

 

Tekintettel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Elnöke a 2020. május hónapban a 

tagönkormányzatok támogatásával elfogadta az általa fenntartott szociális és gyermekjóléti 

intézmények beszámolóit. 

 

A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Komló Térségi Integrált 

Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Szilvási Bölcsőde intézményvezetői elkészítették az általuk vezetett intézmények 

2019. évi tevékenységről szóló beszámolóit, mely dokumentumok jelen előterjesztés 1-3. 

számú mellékleteit képezik.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékleteit képező beszámolók 

megismerésével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

  

1.) Az Önkormányzat a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a 

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját az előterjesztés 1-3. sz. mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja. 

 

 



2.) Az Önkormányzat elismerését fejezi az intézmények vezetőinek és dolgozóinak a 

kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok megszervezéséért és színvonalas 

ellátásáért. 

 

Határidő:  2020. július 31. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

Mánfa, 2020. június 17 .         

 

 

  Takács Zsolt 

  polgármester 


