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SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2015. (XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok
támogatásáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Siófok Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
bekezdésében, és a 94. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (6) bekezdésére
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. §
(4) bekezdésére, a következőket rendeli el:
1. § Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok
támogatásáról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 25. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Siófok Város Önkormányzata a családsegítés önkormányzati feladatot a
gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati feladattal együtt Siófok Város Gondozási
Központja által biztosítja.”
2. § Az Ör. „Gyermekjóléti szolgáltatás” című 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gyermekjóléti szolgáltatás
26. § (1) Siófok Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a családsegítés
önkormányzati feladattal együtt Siófok Város Gondozási Központja által biztosítja.
(2) Siófok Város Gondozási Központjának a Család- és Gyermekjóléti Központ (a
továbbiakban: Család- és Gyermekjóléti Központ) intézményegysége a Gyvt.-ben
meghatározottak alapján gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat lát el.
(3) A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelemmel foglalkozó más
intézményekkel és szervezetekkel történő rendszeres kapcsolattartás érdekében
jelzőrendszert működtet, annak képviselőit évente hat alkalommal összehívja.
Záró rendelkezés
3. § A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző
(A rendelet kihirdetésének napja: 2015.november 26.)
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