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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. június 27-i –rendkívüli - ülésére 

 
 
Tárgy: A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (SESZI) Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő- testület a 2013. március 28. napján - Hantos és Nagylók Önkormányzat 
Képviselő – testületével együttesen - megtartott ülésén a 69/2013 (III. 28.) Kth számú 
határozattal társult önkormányzatok döntésével egybehangzóan döntött a Sárbogárd – Hantos 
- Nagylók  Szociális és Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás és a Sárbogárd –Hantos 
– Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről, valamint 
meghatározta a jogutód személyét is. 
 
A Képviselő- testület a 70/2013 (III. 28.) Kth számú határozattal a társult önkormányzatok 
döntésével egybehangzóan döntött a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás létrehozásáról, a Társulási megállapodást jóváhagyta. 
 
A Képviselő – testület a 116/2013 (V. 10.) Kth számú határozatával a Sárbogárdi Egyesített 
Szociális Intézmény alapító okiratának 2013. július 01. napjával történő módisításáról döntött. 
 
Dr. Horváthné Lang Erika intézményvezető és munkatársai elkészítették a Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Szakmai programját, 
mely tartalmazza a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására vonatkozó 
szabályozást és szakmai programot is. 
 
A teljes iratanyag terjedelme 169 oldal, figyelemmel az anyag terjedelmére és annak másolási 
költségeire és a város költségvetési helyzetére takarékossági okokból a képviselőtestület és a 
bizottságok tagjai részére az anyag nem kerül megküldésre, a teljes anyag a honlapon 
(www.sarbogard.hu) megtekinthető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy éljenek az írásos anyag megtekintési és 
áttanulmányozási lehetőségével, majd az SESZI Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
Szakmai programját azok mellékleteivel együtt vitassa meg és fogadja el. 

 

Határozati javaslat: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SESZI Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása tárgyú napirendet megtárgyalta. 
 
A Képviselő-testület az SESZI módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyási záradékkal ellátott Szervezeti és Működési 
Szabályzatot és Szakmai programot az intézményvezetőnek küldje meg. 
 
Utasítja a polgármestert , hogy az ESZI működési engedélyezési ügyében eljáró hatóság 
részére haladéktalanul küldje meg a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatot és 
Szakmai programot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Sárbogárd, 2013. június 24. 

 

dr. Sükösd Tamás  
polgármester  


