F.M. Közgyőlése 182/2007. (IV.26.) K.h.sz. határozata

a gazdasági program alapján a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában
lévı egyes intézmények mőködésének átalakításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a gazdasági program alapján a
Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı egyes intézmények mőködésének
átalakítására” tárgyú elıterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért.

A közgyőlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy a fenntartásában mőködı Fejér
Megyei Lakásotthon-hálózat (Elıszállás), Fejér Megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat (Székesfehérvár) és Fejér Megyei Gyermekotthon (Székesfehérvár)
intézményeket jogutódlással 2007. június 30. napjával megszünteti, s az ezen
intézményeknél megvalósuló feladatokat – a közgyőlés 181/2007. (IV.26.) K.h.sz.
határozata szerint megszüntetni kívánt Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális
Szakiskola,

Diákotthon

és

Gyermekotthon

(Martonvásár) vonatkozásában a

gyermekotthon mőködtetésével kapcsolatos feladatokat – az egységes igazgatási,
gazdálkodási és szakmai irányítási háttér megteremtése érdekében a 2007. július 1jével megalapítandó Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja
elnevezéső új intézménybe csoportosítja át.

A közgyőlés ezen szándékának kinyilvánítása mellett, az átszervezés jogszabályi
elıírásoknak megfelelı elıkészítése érdekében az újonnan alapítani kívánt Fejér
Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja létrehozásához kapcsolódó –
ütemezett feladatokat tartalmazó – intézkedési tervet jelen határozat mellékleteként
elfogadja.

1.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az átszervezés elıkészítésével kapcsolatos
feladatokat, az intézkedési tervben foglalt ütemezéssel a Fıjegyzı, a Megyei
Önkormányzati Hivatal és az érintett intézmények vezetıi bevonásával folyamatosan
végezze annak érdekében, hogy a testület júniusi ülésén a Fejér Megyei
Lakásotthon-hálózat

(Elıszállás),

Fejér

Megyei

Területi

Gyermekvédelmi

Szakszolgálat (Székesfehérvár) és Fejér Megyei Gyermekotthon (Székesfehérvár)
intézmények önálló jogi személyként történı mőködésének 2007. június 30-ával való

megszüntetésére és ezzel egyidejőleg a jogutódként létrehozni kívánt Fejér Megyei
Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja elnevezéső új intézmény 2007. július 1jével történı alapítására irányuló konkrét döntését meghozhassa.

Felelıs:
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a közgyőlés elnöke
Dr. Varjú Mihály fıjegyzı
az átszervezéssel érintett intézmények vezetıi
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal

Határidı: 2007. június 26., illetve a határozat mellékletét képezı intézkedési terv
szerinti ütemezésben folyamatos

2.) A közgyőlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIII. törvény 12. § (8)
bekezdése alapján a Fejér Megyei Lakásotthon-hálózat (Elıszállás), Fejér Megyei
Területi

Gyermekvédelmi

Szakszolgálat

(Székesfehérvár)

és

Fejér

Megyei

Gyermekotthon (Székesfehérvár) intézmények 2007. évi költségvetését 2007. május
1-tıl kezdıdıen részben zárolja.

Az intézmények engedélyezett költségvetési gazdálkodása csak a kötelezettséggel
terhelt kiadások teljesítésére (személyi juttatások terén: a bérekre és a kötelezı
járandóságokra, valamint azok járulékaira, a dologi kiadásoknál közmő biztosítása,
szükséges üzemeltetés, egészségügy biztosítás és egyéb elengedhetetlenül
szükséges szolgáltatások igénybevételére) vonatkozhatnak.

A közgyőlés felkéri továbbá az intézmények igazgatóit, hogy folyamatosan
intézkedjenek az intézmények kintlévıségeinek és tartozásainak rendezése
érdekében.

Felelıs:
Költségvetési és Pénzügyi Iroda
érintett intézmények igazgatói

Határidı: 2007. május 1-tıl folyamatos

3.) Az érintett intézmények igazgatói munkáltatói jogkörükben eljárva 2007. május 1tıl

kezdıdıen

közalkalmazotti

jogviszonyt,

munkavégzésre

irányuló

egyéb

jogviszonyt (új felvétel, megbízás, stb.) nem, illetve csak rendkívüli esetben, a
közgyőlés elnökével történt egyeztetést követıen létesíthetnek.

Felelıs: érintett intézmények igazgatói

Határidı: 2007. május 1-tıl folyamatos

Székesfehérvár, 2007. május 14.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

