
 
 

Előterjesztés 
A Kapcsolat Központ 2018. évi  

szakmai beszámolójáról 
 

1. előterjesztés száma: 47/2019  
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Kapcsolat Központ 2018. évi szakmai beszámolója 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
 Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

 A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993.évi III. tv. 

 178/2016. (VI.13.) Kt. határozat 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen a 
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint szociális szolgáltatások és ellátások, 
biztosítása kötelezően előírt közfeladat. 
 
Bicske Város Önkormányzata az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 
Központ (a továbbiakban: Kapcsolt Központ) fenntartójaként látja el az Mötv. által kötelezően 
előírt közfeladatokat. 
A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján a fenntartó ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli az intézmény 
szakmai munkájának eredményességét. 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 178/2016. (VI.13.) Kt. határozatával elfogadta 
a Kapcsolat Központ szervezeti és működési szabályzatát, amelynek 8.1.3. pontja alapján az 
intézményvezető beszámol a végzett munkáról a fenntartónak.   
 
Az intézmény vezetője elkészítette a Kapcsolat Központ 2018. évi tevékenységéről szóló alapos, 
mindenre kiterjedő beszámolóját, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.  

Bicske, 2019. március 6. 

                                                                                 Pálffy Károly 
                                                                                   polgármester 



 
 

1. melléklet a 47 /2019. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2018. évi 
szakmai beszámolójának elfogadása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. fenntartói jogkörében eljárva az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - 
Kapcsolat Központ (a továbbiakban: intézmény) 2018. évi szakmai beszámolóját 
megismerte és azt elfogadja, 

2. az intézmény szakmai munkáját eredményesnek értékeli. 

 

Határidő: 2019. március 20. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 .  m e l l é k e l t
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