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39/2017.(III. 17.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja a Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat működési engedélyeztetési eljárás megszűntetését és eképpen a Balmazújvárosi  
Humán Szolgáltató Központon belüli továbbműködtetés tényét.  
 
A közelmúltban a Balmazújvárosi Kistérségen belül működtetett gyermekjóléti, családsegítő 
és egyéb szociális, idős gondozási ellátásokkal kapcsolatosan felmerült anomáliák (a 
fenntartó nem teljes körű tájékoztatása, adatvédelmi okokra való visszaélésszerű hivatkozás, 
finanszírozási ellentmondások) miatt Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy egy korábbi bizottsági ülésen már bizottsági szinten megfogalmazott, a 
Balmazújvárosi Kistérségből valamennyi ellátás kihozatalának 2018. december 31. napjával 
történő szándékát 12 hónap múlva újra napirendre tűzi, és Szilágyi Sándor polgármesternek 
átruházott hatáskört biztosít e tárgykörben, mivel úgy ítéli meg, hogy a megalapozott 
döntés meghozatalához szükséges valamennyi információnak Szilágyi Sándor 
polgármester birtokában van.  
 
Ennek kapcsán felkéri dr. Kertész Marianna jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendeletnek a polgármesterre 
átruházott hatáskör okán a hatásköri jegyzék kibővülése miatt a rendeletmódosítást 
legkésőbb 2018. február 28. napjáig a testületi ülésre terjessze elő.  
 
Határidő: 2018. február. 28. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
   dr. Kertész Marianna jegyző 

 
 
 

K. m. f. 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2017. március 17.   
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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