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Tisztelt Közgyűlés!
2011. május 27-ei ülésén Csongrád Megye Közgyűlése döntött arról, hogy a Csongrád Megyei
Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonok Igazgatósága által biztosított
otthont nyújtó ellátás, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezést biztosító otthon (befogadó otthon)
fenntartói jogát átadja a Szeged-Csanádi Egyházmegyének (továbbiakban: Egyházmegye), mint a Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fenntartójának, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátás feladatait a jövőben az Egyházmegyével kötött ellátási szerződés útján kívánja biztosítani.
A megyei fenntartású intézményrendszer átalakulásával párhuzamosan Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tárgyalást kezdeményezett az Egyházmegyével az
Önkormányzat fenntartásában lévő Dr. Waltner Károly Otthon keretében, Szeged, Szőregi út 80. szám alatt
működő 16 férőhelyes, otthont nyújtó ellátást biztosító Fiú Speciális Gyermekotthon 2011. szeptember 01.
napjától történő fenntartói jogának átvételéről, és az ellátásra vonatkozóan ellátási szerződés megkötéséről.
Fenntartóváltás indoka:
A fenntartói jogok átadásnak az alábbi indokai vannak.
Az Egyházmegye a Csongrád Megyei Önkormányzat döntésével a megye legnagyobb gyermekvédelmi
szakellátást biztosító szolgáltatójává, ezzel egyidejűleg a hódmezővásárhelyi leány speciális lakásotthon
fenntartójává vált. A leány és a fiú speciális gyermekotthoni ellátás jelen előterjesztésben javasolt közgyűlési
döntéssel egy szakmai irányítás alá tartozna, amely elősegíti a magas színvonalú szakmai munkavégzést.
A Fiú Speciális Gyermekotthon finanszírozása a 2011. évre vonatkozóan az alábbi tervezett adatok szerint
várható: a 2011. évi normatíva összege (az előző évek férőhely kihasználtságát figyelembe véve 12 átlag
férőhellyel számítva) a speciális gyermekotthoni ellátásra 842.750 Ft/fő, összesen 10.113 eFt, a
szakdolgozók szakmai továbbképzésére lehívható normatíva összege 91 eFt. Térítési díjbevétel nem
keletkezik, mivel az ellátás igénybevétele jogszabályi előírás alapján ingyenes.
Bevétel összesen: 10.204 eFt. Kiadás összesen: 62.169 eFt. Az önkormányzati támogatás tervezett éves
összege 51.965 eFt.
A fenntartó változása esetén az egyházi kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatokat megillető normatív
hozzájárulás 82,6 %-a, így a 2011. évi normatíva összeggel és 12 átlag férőhellyel számolva éves szinten
összesen 8.353 eFt egyházi kiegészítő támogatás hívható le, mely összeggel csökkenne az önkormányzati
kiegészítő támogatás. 2011. évben ennek időarányos része realizálható.
A fentiek figyelembevételével az Önkormányzat 2011. szeptember 01-jétől 5 évre, a Szeged, Szőregi út 80.
sz. alatt, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás körébe tartozó 16 fő, speciális ellátási
szükségletű, fiú gyermek otthont nyújtó ellátásának fenntartói jogát átadja az Egyházmegyének, mint a Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fenntartójának, és a feladatot a jövőben az Egyházmegyével kötött
ellátási szerződés útján kívánja biztosítani.
Az Önkormányzat az Egyházmegye részére átadásra kerülő feladat ellátásához 2011. évben a szeptember 01december 31. közötti időszakra 12 fős átlag ellátotti létszámmal kalkulálva – előzetes számítások alapján –
10.500 eFt támogatást biztosít, mely a 4 havi dologi és egyéb kiadás, és 3 havi személyi juttatás és járulék
figyelembevételével került megállapításra. A 2011. december havi személyi juttatás és járulékok kifizetése a
2012. évi költségvetés terhére történik. Ezt követő években a kiegészítő önkormányzati támogatás összegét a
mindenkori költségvetési törvény normatív hozzájárulásai és az igényelt egyházi kiegészítő támogatás
figyelembevételével az Önkormányzat - a feladatot átvevő Egyházmegye az adott költségvetési év január 15ig megküldött javaslata és a felek egymás közti egyeztetését követően - éves költségvetési rendeletében
állapítja meg.
Tárgyi feltételek biztosítása:
A feladatellátásra szolgáló ingó és ingatlanvagyon az Egyházmegye térítésmentes használatába kerül. Az
ezzel kapcsolatos átadás, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 40-41. §-aiban megfogalmazott
kötelezettségek végrehajtásán alapul.
Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat melléklete tartalmazza az ingatlanvagyon térítésmentes
használatba adásáról szóló megállapodást.

-2A közgyűlési döntést követően kerül sor külön megállapodás keretében - az Önkormányzat és az
Egyházmegye között – a Szőregi út 80. sz. alatt lévő ingóvagyon 5 évre történő, térítésmentes használatba
adására.
A megállapodás részét képezi, hogy az Egyházmegye vállalja a Szeged, Szőregi út 80. szám alatti ingatlan
2012. augusztus 31. napjáig történő kiürítését, és a feladat másik, a jogszabályi előírásoknak megfelelő
székhelyen/telephelyen történő biztosítását.
Személyi feltételek biztosítása:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon intézményi létszámkeretét Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
199,35 főben állapította meg, amelyből 135,10 szakmai és 64,25 nem szakmai álláshely. A Fiú Speciális
Gyermekotthonban nyújtott ellátáshoz biztosított, az Egyházmegye által átvételre kerülő álláshelyek száma a
következő: 14 szakmai, 1 nem szakmai álláshely, ezen közalkalmazotti jogviszonyban álló személyeket az
Egyházmegye átveszi.
A fenntartó változása miatt - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 25/A. - 25/B. §-ai alapján - a foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti
jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik, mivel a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
munkáltató számára kerülnek átadásra.
Az átadást legalább 30 nappal megelőzően az átadó és az átvevő munkáltatót is kötelező írásbeli
tájékoztatási, illetve konzultációs kötelezettség terheli a közalkalmazottak, a szakszervezet, és a
közalkalmazotti tanács felé. Jogszabályban rögzített garanciális szabály, hogy a munkaszerződés alapján a
közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege)
nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, illetve
kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti
illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már
nem áll fenn.
Vélemények megkérése
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
104. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, az átszervezéssel kapcsolatban kikértem a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala véleményét, mely várhatóan Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága üléséig megérkezik, így azt a Bizottság jegyzőkönyve
fogja tartalmazni.
Egyéb
Az Önkormányzat átadja a Szeged, Budai N. A. u. 51. sz. alatti ingatlant az Egyházmegyének térítésmentes
használatra 2011. július 01. napjával szociális, illetve gyermekvédelmi feladat ellátása céljából. Egyúttal
térítésmentesen használatra átadja 2011. július 01. napjával az Önkormányzat az Egyházmegye részére „A
társadalmi változásokra komponált adekvát válasz a gyermekvédelemben Szegeden” című TIOP 3.4.2-08/12008-0029 kódszámú projekt lemondása előtt beszerzett tárgyi eszközöket, melyeket szociális, illetve
gyermekvédelmi feladatellátás céljára kell fordítani. Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat melléklete
tartalmazza ezen ingó- és ingatlanvagyon 5 évre történő, térítésmentes használatba adásáról szóló
megállapodást.
A Csongrád Megye Önkormányzatával kötött, speciális gyermekotthoni ellátásra vonatkozó együttműködési
megállapodás (441/2007. (VII. 5.) Kgy. sz. határozat) okafogyottá vált, tekintettel arra, hogy a Csongrád
Megyei Önkormányzat a 8 férőhelyes leány speciális lakásotthon fenntartói jogát átadta az
Egyházmegyének. Ugyanakkor célszerű, hogy a leány ellátottak vonatkozásában jelen közgyűlési
előterjesztés mellékletét képező Egyházmegyével kötött ellátási szerződés tartalmazza, hogy a Leány
Speciális Lakásotthon gondoskodik a szegedi bejelentett lakóhelyű speciális ellátást igénylő leány
gyermekek ellátásáról, az engedélyezett férőhelyszám betartásával.
2011. szeptember 01. napjától az átadott feladatra tekintettel, valamint egyéb jogszabályi változásokra
figyelemmel módosítani szükséges SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratát is.
Az Önkormányzat által ellátandó feladat fenntartói jogának átadása miatt a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.
14.) Kgy. rendelet módosítása is szükségessé válik, mely egy másik napirendi pont tárgyát képezi.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.
Szeged, 2011. június 9.
Dr. Botka László

K IV O NAT
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június..... napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.
………../2011. (VI. …....) Kgy. sz.
HATÁ R O ZAT
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/52854-1/2011.
számú, „Ellátási szerződés kötése a Szeged-Csanádi Egyházmegyével” tárgyú előterjesztését és az alábbi
határozatot hozta:
1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. szeptember 01-jétől 5 évre SZMJVÖ Dr.
Waltner Károly Otthon keretében működő 16 fő, speciális ellátási szükséglettel bíró fiú gyermek
részére biztosított otthont nyújtó ellátását (Fiú Speciális Gyermekotthont) 14 szakmai és 1 nem
szakmai engedélyezett létszámmal a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába adja.
A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási szerződést.
Felelős:
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetője
Határidő:
aláírás azonnal, hatályba lépése 2011. szeptember 01.
2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon 2011. szeptember 01.
napjától engedélyezett létszáma: 184,35 fő, ebből szakmai 121,1 fő, nem szakmai 63,25 fő.
Felelős:
Közgazdasági Iroda irodavezetője
Határidő:
költségvetési rendelet soron következő módosítása
3. A Közgyűlés 2011. szeptember 01-jei hatállyal jóváhagyja jelen határozat 4. sz. mellékletét
képező SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okirata módosítását, és jelen határozat 5. sz.
számú mellékletét képező SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon egységes szerkezetű Alapító
Okiratát, és ezzel egyidejűleg az 550/2010. (XII. 10.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott Alapító
Okiratot 2011. augusztus 31. napjával hatályon kívül helyezi.
4. A határozat 3. pontjára figyelemmel a Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon
igazgatóját, hogy gondoskodjon az intézmény mindazon dokumentumainak módosításáról, illetve
azok jóváhagyásáról és jóváhagyattatásáról, amelyeket a változás érint.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Határidő:
azonnal
5. A Közgyűlés a Fiú Speciális Gyermekotthon feladatellátására szolgáló Szeged, Szőregi út 80. sz.
alatti, 1588/1. hrsz.-ú ingatlant elvonja 2011. augusztus 31. napjával a SZMJVÖ Dr. Waltner Károly
Otthon kezeléséből, és azt 2011. szeptember 01. napjával a Szeged-Csanádi Egyházmegyének
térítésmentes használatba adja 2012. augusztus 31. napjáig, jelen határozat 2. sz. mellékletét képező
vagyonátadási megállapodás alapján, melyet a Közgyűlés jóváhagy.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Városüzemeltetési Iroda
Határidő:
2011. augusztus 31.
6. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda és a
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetőit, továbbá utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner
Károly Otthon igazgatóját, hogy az 5. pontban jelzett vagyonátadással összefüggésben a szükséges
intézkedéseket tegyék meg.
Felelős:
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Városüzemeltetési Iroda irodavezetője
Közgazdasági Iroda irodavezetője
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Határidő:
2011. augusztus 31.
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személyében történő változás által érintett Fiú Speciális Gyermekotthon feladatellátásra szolgáló
ingóvagyonát a Szeged-Csanádi Egyházmegyének térítésmentes használatába adja 5 évre, melynek
végső határideje 2016. augusztus 31.
8. A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatóját és a Polgármester útján
utasítja a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetőit, továbbá felkéri a Szeged-Csanádi
Egyházmegye képviselőjét, hogy a 7. pontban foglaltakkal összefüggésben a szükséges
intézkedéseket a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendeletben foglaltaknak megfelelően
tegyék meg, a Szőregi út 80. sz. alatt lévő ingóvagyon használatára és fenntartására vonatkozó
megállapodást készítsék el, és terjesszék elő a Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság elé jóváhagyásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Határidő:
2011. augusztus 31.
9. A Közgyűlés a Szeged, Tápé II. Budai Nagy Antal u. 51. szám alatti,17561/1 hrsz.-ú ingatlant
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon kezeléséből elvonja, és azt 2011. július 01. napjával a SzegedCsanádi Egyházmegyének - szociális, illetve gyermekvédelmi feladatellátás céljára - térítésmentes
használatba adja 5 évre, 2016. június 30. napjáig jelen határozat 3. sz. mellékletét képező
vagyonátadási megállapodás alapján, melyet a Közgyűlés jóváhagy.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Városüzemeltetési Iroda
Határidő:
2011. július 01.
10. A Közgyűlés 2011. július 01. napjával „A társadalmi változásokra komponált adekvát válasz a
gyermekvédelemben Szegeden” című, TIOP 3.4.2-08/1-2008-0029 kódszámú projekt keretében,
annak lemondása előtt beszerzett tárgyi eszközöket a Szeged-Csanádi Egyházmegye térítésmentes
használatába adja - szociális, illetve gyermekvédelmi feladatellátás céljára - 5 évre, 2016. június 30.
napjáig, jelen határozat 3. sz. mellékletét képező vagyonátadási megállapodás alapján, melyet a
Közgyűlés jóváhagy.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Határidő:
2011. július 01.
11. A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatóját és a Polgármesteren
keresztül a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetőjét, továbbá felkéri a SzegedCsanádi Egyházmegye képviselőjét, hogy a 8. pont végrehajtásával egy időben 2011. augusztus 31-i
fordulónapra vagyonleltárt készítsen.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Határidő:
2011. augusztus 31.
12. A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatóját és a Polgármesteren
keresztül a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetőjét, és felkéri a SzegedCsanádi Egyházmegye képviselőjét, hogy az 5. és a 7. ponttal összefüggésben 2011. szeptember 01.
napjával, a 9. és 10. ponttal összefüggésben 2011. július 01. napjával a „birtokba adás-vételi
jegyzőkönyvet” készítsék el.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Határidő:
5. és 7. ponttal összefüggésben 2011. szeptember 01.
9. és 10. ponttal összefüggésben 2011. július 01.
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13. A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt
átvételre kerülő álláshelyek vonatkozásában a munkáltató személyében bekövetkező változás
kapcsán, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. - 25/B. §-aiban
foglaltakra figyelemmel – a Szeged-Csanádi Egyházmegye képviselőjével egyeztetve – a szükséges
pénzügyi, munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Határidő:
haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályok által előírt
határidőben
14. A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatóját, hogy az ellátási szerződés
aláírásától kezdődően a szerződés hatályba lépéséig (2011. szeptember 01-jéig) terjedő időszak alatt
a Fiú Speciális Gyermekotthon vonatkozásában további kötelezettséget a Szeged-Csanádi
Egyházmegye által kijelölt személy előzetes ellenjegyzésével vállaljon.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Határidő:
folyamatosan
15. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban:
Ámr.) előírt, az intézmény működésében bekövetkezett változások miatt a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Közgazdasági Iroda vezetője
Határidő:
a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint
16. A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatóját, a Polgármesteren
keresztül a Közgazdasági Iroda és a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetőit,
továbbá felkéri a Szeged-Csanádi Egyházmegye képviselőjét, hogy az 1. pontra figyelemmel, a
2011. évre a normatív állami hozzájárulások módosításával összefüggésben – az Önkormányzat
részéről 2011. szeptember 01. és 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan – az Ámr. 62. §
(1) bekezdése szerint tegyen eleget a feladat átadás-átvétellel kapcsolatosan a Magyar
Államkincstárhoz történő jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségnek.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Közgazdasági Iroda irodavezetője
Határidő:
Szeged-Csanádi Egyházmegye adatszolgáltatása a Szociális,
Családvédelmi és Egészségügyi Irodán keresztül a Közgazdasági
Iroda részére az Ámr. 62. § (1) bekezdésében előírt határidőt
megelőzően 8 munkanappal
17. Az Önkormányzat a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére - a határozat 1. számú mellékletét
képező ellátási szerződés 18. és 19. pontjában foglaltaknak megfelelően - 2011. szeptember 01. 2011. december 31. közötti időszakra, és az azt követő időszakra (2016. augusztus 31. napjáig)
kiegészítő támogatást biztosít.
Felelős:
Közgazdasági Iroda irodavezetője
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Határidő:
2011. szeptember 10., azt követően évente a költségvetés készítése során
18 A Közgyűlés a Polgármesteren keresztül utasítja a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy SZMJVÖ
Dr. Waltner Károly Otthon adatszolgáltatása alapján a feladat átadással összefüggő előirányzat
módosításokat a költségvetési rendeleten vezesse át.
Felelős:
Közgazdasági Iroda irodavezetője
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Határidő:
azonnal

-419. A Közgyűlés biztosítja, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére a jelen határozat 17. pontja
szerinti önkormányzati kiegészítő működési támogatást, havonta, minden hónap 10. napjáig, az
Egyházmegye által megküldött ütemterv szerint, az Önkormányzat a Szeged-Csanádi Egyházmegye
OTP Bank Zrt. 11735005-26031527 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára utalja.
Felelős:
Közgazdasági Iroda irodavezetője
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Határidő:
minden hónap 10. napjáig, 2011. évre vonatkozóan először szeptember 10.,
azt követő költségvetési években Szeged-Csanádi Egyházmegye által
minden év február 10-ig megküldött ütemterv szerint minden hónap 10.
napjáig
20. A Szeged-Csanádi Egyházmegye a 17. pontban biztosított Önkormányzati kiegészítő működési
támogatás előirányzat felhasználásának alakulásáról az Önkormányzatot a mindenkori éves
zárszámadás keretében készített intézményi beszámoló útján tájékoztatja. A tervezett önkormányzati
kiegészítő működési támogatási előirányzat és a tényleges adatok alapján elszámolható
önkormányzati kiegészítő működési támogatás között keletkező különbözetet az Önkormányzat és a
Szeged-Csanádi Egyházmegye egymás között pénzügyileg rendezi.
Felelős:
Közgazdasági Iroda irodavezetője
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Határidő:
a működési támogatással érintett költségvetési évről készített beszámoló
leadási határidejét követően, legkésőbb minden év június 30-ig
21. A Közgyűlés utasítja SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatóját, hogy ezen közgyűlési
előterjesztésben szereplő, SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthont érintő vagyonátadással
összefüggésben készítsen vagyonátadási jelentést a Közgazdasági Iroda részére.
Felelős:
SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója
Közgazdasági Iroda irodavezetője
Határidő:
2011. augusztus 31.
22. A Közgyűlés utasítja a Polgármesteren keresztül a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi
Iroda vezetőjét, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye képviselőjével együttműködve, az 1. pontban
foglalt feladat átvállalás következtében érintett működési engedélyek vonatkozásában a működési
engedélyeztetési eljárás kezdeményezéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője
Határidő:
azonnal

Erről a Tisztségviselőket, Kabinetet, Humán közszolgáltatási Tanácsnokot, a Címzetes Főjegyzőt, az
Aljegyzőt, a Jegyzői Irodát, Közgazdasági Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Személyzeti Osztályt, a
Városüzemeltetési Irodát, a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodát és általa a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságát, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát, a Szeged-Csanádi Egyházmegyét, valamint SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon igazgatóját
jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
K. m. f.
Dr. Botka László sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Réperger Zsuzsa

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

