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Ikt. szám: LMKOH/2596-2/2018. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a 28/2017. (XI. 27.) határozatával döntött 
a 2018. évi munkatervéről. 
A munkaterv alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye 2017. évi tevékenységéről készített átfogó beszámolóját a Társulási Tanács a májusi soros 
ülésen tárgyalja, ennek megfelelően az intézmény vezetője Józsáné dr. Kiss Irén a beszámolót 
elkészítette, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A beszámoló részletesen tartalmazza a 2017. évben végzett intézményi feladatokat, az ellátandó 
lakosságot, a szervezeti kereteket és a közalkalmazotti létszámot. A dokumentum feladatmutatókon 
keresztül szolgáltatásonként mutatja be az ellátott tevékenységeket, az infrastrukturális feltételeket, 
pénzügyi-költségvetési adatokat és az intézmény által szervezett programokat, rendezvényeket.    
 
A beszámoló intézményi jövőképe a közeljövőben megvalósítandó feladatokat, fejlesztési 
elképzeléseket vázolja. 
Az Intézmény ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási feladatait is, azonban a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezésének megfelelően minden év május 
31-ig átfogó értékelést kell készíteni a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatairól. Ezen beszámolórészt Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 
május 17-i ülésén tárgyalta és elfogadta, Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. május 28-i ülésén tárgyalja.   
 
A beszámoló elkészítését és az intézményben dolgozó valamennyi munkatárs munkáját a magam 
részéről ezúton is megköszönöm. 
  
 Kérem T. Társulási Tanácsot a beszámoló megvitatására és elfogadására, melyhez az alábbi határozat 
tervezetet terjesztem a T. Társulási Tanács elé:  
 

Határozat-tervezet 
.../2018.(…..) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
átfogó beszámolója a 2017. évi tevékenységéről 
 

Határozat 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye - előterjesztés melléklete szerinti - 2017. évi tevékenységéről szóló 
átfogó beszámolóját elfogadja.  
Felelős: Társulási-tanács 
Határidő: 2018. május 28. 

 
Lajosmizse, 2018. május 17. 

                               
  Basky András sk. 
 elnök  
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