
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2016. október 27-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

165/2016. (X.27.) sz. határozata 

 

Kistérségi családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, valamint a 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Szociális és 

egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével- megtárgyalta a Kistérségi 

családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása című előterjesztést. 

 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

fenntartásában álló Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot érintő 

átszervezést, mely szerint a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatás feladatait ellátó 

szakmai egység 2016. december 31. napjával - a jelenlegi személyi, tárgyi és vagyoni 

feltételekkel együtt - kiválik a Társulás által fenntartott Komló Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ intézményből.  

 

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. január 1. napjával a család- és gyermekjóléti 

központ feladatainak ellátására az átvett személyi, tárgyi és vagyoni feltételekkel Komló 

Város Önkormányzat fenntartásában működő önálló intézményt alapít Komlói Család- és 

Gyermekjóléti Központ névvel. Az intézmény gazdálkodási feladatait Komló Város 

Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete végzi.  

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett – a vagyon és létszám átadására vonatkozó megállapodást megkösse, és 

a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

4.) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásról szóló törvény 20/A. § (1) bekezdés 

b.) pontja alapján 2017. január 1. napjától 2017. április 30. napjáig megbízza Elmontné Popán 

Ildikót a Komlói Család - és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak 

ellátásával. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Komlói Család- és 

Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati felhívást a soron 

következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

5.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot jóváhagyja, valamint felkéri a polgármestert, hogy a Magyar 

Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse be. 

 



6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komlói Család- és Gyermekjóléti 

Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését a Baranya Megyei 

Kormányhivatalnál kezdeményezze.  

 

7.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. január 

1. napjától hatályos szakmai programját az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 

valamint a szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

8.) A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a 

Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, 

és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József elnök 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 


