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Tisztelt Társulási Tanács!  
 
Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat az általa nyújtott szociális és 
gyermekjóléti alapellátások tekintetében rendelkezik szakmai programmal. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (3) bekezdése értelmében, a szakmai 
programot e két szakmai rendelet szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell. 
 
A szakmai programokat, valamint a Szervezeti Működési Szabályzatot abban az esetben is 
módosítani szükséges, ha az intézmény adataiban, valamint alaptevékenységében következik 
be változás. 
 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII.30.) NMG rendelet módosításáról szóló 44/2015.(XII.30.) rendelet 
értelmében a megváltozott funkció kódok miatt a szociális szolgáltatók és az önkormányzatok 
valamennyi létesítő okiratának felülvizsgálata szükségessé vált. 
A 2016. január 1- től érvényes kormányzati funkció kódok aktualizálásáról 2016. március 1- 
ig gondoskodni kell. 
 
A mellékelt módosító okirat tartalmazza a költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkció szerinti megjelölésében történt legutóbbi változásokat. 
 



A változások átvezetésre kerültek az Intézmény Szakmai programjaiban, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában. 
 
Tisztelt Társulási Tanács!  
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítására az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A 
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 
 
 

…….2016.(I..28.) T. T. Határozati javaslat 
 
 

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulás 
Társulási Tanácsa a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
94. §. (1) bekezdésében, a többször módosított 1993. 
évi III. törvény 92/B. §. (1) bekezdés c) pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva dönt az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról. 

 
 

A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta, ennek 
eredményeként az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési 
Szabályzatának módosítását – a módosításokkal 
egységes szerkezetben – az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja. 

 
 
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
megbízza az elnököt azzal, hogy az engedélyező 
hatóságoknak 2016. március 1. napjáig történő 
megküldése érdekében a szükséges intézkedést tegye 
meg. 

 
 

Felelős: Tóth Csaba Elnök 
Határidő: azonnal 
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Lesenceistvánd, 2016. január 22. 
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