
Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő 

              Szolgálat Vezetőjétől 

 

 

1085/2-17/2017. 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Izsák Város Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája az 

államháztartásról szóló 2011. évi 68/B. §-a alapján végrehajtott 2016. évi kincstári 

ellenőrzésével kapcsolatos BÁCS-ÁHI/366-1/2017. számú levelének 20. pontjában 

javaslattal élt, hogy a hatályos szabályzatot módosítani kell, mivel nem tartalmazza azaz 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

13.§ (1) bekezdésének c.) pontja szerinti, az ellátandó és a kormányzati funkció szerinti 

besorolt alaptevékenységeket, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését. 

 

Az ugyancsak ezen az ülésen tárgyalandó: Önkormányzati költségvetési szervek alapító 

okiratának jóváhagyása” előterjesztés 8-9 pontja tartalmazza a szükséges adatokat, így 

kérem, hogy azokkal a hatályos Szervezeti és működési szabályzat I. Az intézmények 

jogállása rész kerüljön kiegészítésre az alábbi  1.4 ponttal, míg a jelenlegi számozás 1.4- 1.5 

és 1.6 pontjai értelem szerint 1.5-1.6-1.7 pontokra módosulnak. 

 

1.4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

1.4.1. A költségvetési szerv közfeladata: gyermekjóléti szolgáltatások –A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.§-ában- 

családsegítés – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

64.§-ában  meghatározott feladatok ellátása: 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolás: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

1.4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

1.4.2.1. Gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és 

nevelési intézményekkel, illetve szolgáltatókkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatok végzése. 

1.4.2.2. Családsegítés: a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás. 
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1.4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti jelölése 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Család-és gyermekjóléti szolháltatások 

 

 

1.4.5.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a módosítás elfogadását. 

 

I z s á k, 2017. április 19. 

 

                                                                                               (: Sörösné Boldoczki Tímea:) 

                                                                                                              vezető 

 

 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva Izsák Város 

Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

                                                                        

  

 

 

 


