
    Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  működésének
törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
Meghívott: Dobráné Szabó Márta a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

intézmény igazgatója 
Véleményező     bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 12. 06.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés c) pontja szerint a
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltató  tevékenységet  ellátó  intézmény
fenntartójának  ellenőriznie  kell  az  intézmény  működésének  törvényességét.  E
kötelezettségnek eleget  téve 2016.  október  24-25.  napján került  sor  a  Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének ellenőrzésére,  melynek során
megállapítást  nyert,  hogy  az  intézmény  a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően
működik.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
E-mail címe: prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-324
Iktatószám: 12829-38/2016.

Előkészítő aláírása:   Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 11. 22.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11. 22.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű/minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének törvényességi
ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdés c) pontja szerint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény fenntartójának ellenőriznie kell
az intézmény működésének törvényességét.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  a fenntartásában lévő Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros intézményben látja el  a Gyvt.-ben előírt, az önkormányzat által
kötelezően biztosítandó gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekek napközbeni
ellátását.

Az ellenőrzést a Jogi,  Szervezési  és  Intézményigazgatási  Osztály  2016.  október  24-25.
napján  lefolytatta,  s  megállapította,  hogy  az  intézmény  a  hatályos  jogszabályoknak
megfelelően működik. Az ellenőrzési jelentés az előterjesztés melléklete.
 
A közgyűlésnek – mint az önkormányzati feladat- és hatáskört ellátó szervnek – véleményt
kell nyilvánítania arról, hogy az ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja-e.

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság az előterjesztést 2016. december 6-i ülésén
tárgyalta, a határozati javaslatot 7:0:0 arányban támogatásra javasolja.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2016. (XII. 15.) határozata

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének törvényességi
ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény működéséről szóló ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja és megállapítja,
hogy az intézmény a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően működik.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot
küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatójának.
Felelős: - a határozat közléséért:

a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: 2016. december 28.

Dunaújváros, 2016. december 15.

                                                          Lőrinczi Konrád s.k.
                                                        a szociális, egészségügyi, és lakásügyi

                                                         bizottság elnöke


