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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-
én    (  csütörtökön) 17.00   –órakor     tartott   rendkívüli     üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba                     
                         
     
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika jegyző  
  Samuné Léhner Erzsébet jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:  
                                 

        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                                Zab Zsuzsanna települési képviselő 

         Suhaj Józsefné alpolgármester, települési képviselő                                
               

                         
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszöntöm a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  
három     fő jelen van ,azt  megnyitom.  
 
Suhaj Józsefné alpolgármester, települési képviselő, Zab Zsuzsanna települési 
képviselő valamint Koncz Tímea külsős alpolgármester jelezte távolmaradását. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Fischerné Koncz Katalin   települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s három igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin   
települési képviselőt   megválasztotta.  
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 
 
1./ Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról 
szóló 28/2006.(VI.15) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet 
tervezet előzetes véleményezése 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
2./ Tájékoztató a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Bölcsőde vezetői 
álláshelyére kiírt pályázatról 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
3./ Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi tevékenységről 
Előadó:  Gálné Papp Erika jegyző 
 
 
 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata? 
 
 
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.  
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta: 

                              
 

 
 

1. napirend 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról 
szóló 28/2006.(VI.15) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet 
tervezet előzetes véleményezése 

 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak 

mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
A szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatainkat  Sárbogárd várossal társulásban 
látjuk el. Sárbogárd képviselő-testülete holnap tárgyalja az anyagot, ezért kell nekünk 
is ma tárgyalni ezt a kérdést. Szerencsére a konyhánkon egyre többször használunk fel 
az általunk előállított konyhakerti növényeket. Ez nyilván nem mindenhol  van így, 
ezért nem lehet teljesen egyforma a díj sem. Szeretnék két dolgot kiemelni: az egyik 
az ,hogy szeretnénk megtartani azokat az embereket ,akik ebben részt vesznek ,hiszen 
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ellenkező esetben elesünk a támogatástól. A másik ,hogy ha lehetséges ,akkor 
szélesítsük a programban résztvevők körét. Erővel természetesen nem lehet 
kényszeríteni az embereket,hogy vegyék igénybe a különböző lehetőségeket. 
Természetesen vagyunk mi is olyan rugalmasak,hogy ha szükség van rá, mi is tudunk 
olyan segítséget nyújtani a rászorulóknak, mint például bevásárlás,mosás,étel kihordás 
stb. Tegnap ugyanezt tárgyalta Nagylók község is és elfogadták.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel és a rendelet tervezettel  
kapcsolatban mondják el hozzászólásukat, tegyék fel kérdéseiket  
 
Kérem Gálné Papp Erika jegyzőt , hogy egészítse ki az általam elmondottakat. 
 

 

 

Hozzászólások: 

 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény fenntartója a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács, ezért az Szt. 
115. § (1) bekezdése értelmében 2014. április 30-án tartott Társulási Tanács ülésén a 
6/2014.(IV.30.) számú határozatával elfogadta az intézményi térítési díjakat az 
előterjesztésben részletesen leírt számítások alapján. 
A Társulási Tanács döntésének megfelelően Sárbogárd Város Jegyzője elkészítette 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjak módosítását 
tartalmazó önkormányzati rendelet tervezetet. A rendelet tervezet és a Társulási 
Tanács határozatának kivonatát a Képviselő-testület tagjai szintén megkapták. 
 
A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodás  V.3. pontja alapján a személyes gondoskodást  nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzata alkotja meg, azzal, 
hogy a rendelet elfogadása előtt Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen 
véleményt nyilvánít. 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2014. június 11-én tartott képviselő-testületi ülésén a 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás másik tagjaként  
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  is  megtárgyalta a Sárbogárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról szóló 
28/2006.(VI.15) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet 
előzetes véleményezése napirendi pontot és úgy döntött, hogy a  Sárbogárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet változatlan 
formában javasolja Sárbogárd Város Önkormányzatának elfogadásra. 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
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Köszönöm jegyzőasszonynak a kiegészítést. Én is ugyanezt javaslom. Javaslom, hogy    
a Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról 
szóló 28/2006.(VI.15) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet 
tervezet előzetes véleményezéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolom  a képviselő-testületnek, hogy   a Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezéséről szóló 
határozati javaslatot fogadja el.  
 
Kéri, hogy aki Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  egyes 
szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének  
módosításáról szóló rendelet tervezet  előzetes véleményezéséről szóló határozati 
javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37./2014. ( VI.12.) számú határozata 

 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  egyes szociális ellátásokról 

szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének  módosításáról szóló 
rendelet tervezet  előzetes véleményezéséről 

 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete  egyes szociális ellátásokról szóló 
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének  módosításáról szóló rendelet 
tervezet  előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás  V.3. 
pontjában biztosított véleményezési jogával élve  egyetért azzal, hogy  Sárbogárd 
Város Önkormányzat Képviselő- testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének  módosításáról szóló rendelet 
tervezetet ( jegyzőkönyvhöz csatolva) változatlan formában elfogadja. 
 



 

6 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Sárbogárd Város 
Önkormányzatát értesítse, a további intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. június 13.  
 
 

2.napirend 
 

 
Tájékoztató a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Bölcsőde vezetői 
álláshelyére kiírt pályázatról 
 
A  képviselő-testület tagjai  az előterjesztést, a    határozati javaslatot és mellékletét   

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
A törvény előírja, hogy csak egy évig lehet helyettesítéssel betölteni az óvoda vezető 
álláshelyét , ez pedig a  Varjasné Horváth Krisztina esetében lejárt.  

 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz?  
 
Kérem a jegyzőnőt,hogy pontosítsa az elmondottakat! 
 

Hozzászólások: 

 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes  Óvoda- Bölcsőde vezetői 
beosztására, magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívásról a 
képviselő-testület az  intézmény megalakításakor , 2013. május 27-én tartott ülésén a 
78/2013.(V.27.)  számú határozatával  döntött. 
Ugyanezen az ülésén , a 77/2013. (V.27.) számú határozatával „közalkalmazottak  
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról közoktatási intézményekben”  
rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (17) és (18) bekezdésében foglaltak  
szerint a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde – új köznevelési  
intézmény alapítása időpontjától, azaz 2013. július 1-napjától  kezdődően a magasabb  
vezetői pályázat elbírálása időpontjáig, de legkésőbb 2014. június 30-napjáig – az  
intézményvezetői feladatainak ellátásával  Horváthné Varjas Krisztinát. 
 
„A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról 
közoktatási intézményekben” rendelkező  138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§ (17) 
bekezdése alapján ugyanis új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési 
feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására 
szóló helyettesi megbízás adható. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését 
követő évre szólhat, a (14) bekezdésben meghatározottak alkalmazásával. 
 
A pályázati eljárás rendjét az alábbi jogszabályok szabályozzák: 
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-  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)  
-  a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 66-68. §-ai 
- „ a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról 

közoktatási intézményekben” rendelkező  138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 
 
A pályázati felhívást – tekintettel arra, hogy egyetlen pályázat benyújtására sem került 
sor- a képviselő-testületi határozatnak megfelelően  2013. évben többször  ( 
háromszor) megjelentettük  a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, 
valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben is.  Az idei évben legutóbb 2014. 
április 24-én jelentettük meg az intézményvezetői álláshelyre a pályázati felhívást 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán, valamint az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben. 
 
A vonatkozó jogszabályok szigorú határidőket szabnak pályáztatás lebonyolításával 
kapcsolatban. A pályázatot a legkorábbi lehetséges időpontban kiírta az 
önkormányzat, de annak Közlönyben történő megjelenésére több mint egy hónapot 
kell illetve  kellett várni. 
 
 A pályázati felhívásban szereplő határidők meghatározásakor a fentieken túl 
figyelembe vettük a potenciálispályázó – a jelenlegi intézményvezető- pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségét igazoló diploma 
megszerzésének időpontját is, így a pályázat benyújtásának határideje:  2014. június 
30.  
 
A pályázat elbírálási határideje- a véleményeztetési eljárás lefolytatásához szükséges 
időtartamokat is figyelembe véve- 2014. augusztus 15. 
 
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetői  
megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskör a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. 
pontja értelmében, amelyet pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati 
feltételeket a pályázat kiírója határozza meg. A magasabb vezetői megbízás 
feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közoktatási intézményekben a Kjt. végrehajtásáról 
rendelkező 138/1992 (X. 8.)  Kormányrendelet szabályozza. Az eljárás 
lebonyolításánál a jegyző és hivatala teljes részletességgel meghatározott eljárásrendet 
kell, hogy kövessen az intézményi közösségekkel együttműködve. Az Nk. tv. 83. § (4) 
bekezdés a), b), c), valamint (5) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési 
intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése kialakítása előtt beszerzi az 
intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, a települési 
nemzetiségi önkormányzat véleményét. A vélemények kialakításához minden olyan 
információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, 
amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény 
kialakításához az információk hozzáférhetővé tételének napjától számított legalább 30 
napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 
 
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának határideje egybeesik Horváthné 
Varjas Krisztina megbízott intézményvezető részére a Kormányrendelet 5.§. (17) és 
(16) bekezdése alapján 1 évre adott intézményvezetői megbízásával , 2014. július 1-
től a pályázati eljárás lebonyolításáig, az új intézményvezető kinevezéséig az 
intézményvezetői feladatok ellátásáról gondoskodni kell. 
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„ A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról 

közoktatási intézményekben” rendelkező  138/1992. (X.8.) Korm. rendelet ( 
továbbiakban: Kormány rendelet)  5.§.  (14) bekezdése alapján ha a nevelési-
oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-
jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját 
akkor is erre az időszakra kell adni, ha a (2) bekezdésben meghatározottak alapján 
a határidő egyébként ennél az időpontnál korábban vagy későbben járna le. 

 
A Kormány rendelet 5.§ ( 16) bekezdése alapján ha  az intézményvezetői 
feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt 
pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az 
intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás 
határidejének lejárta előtt megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében 
foglaltak szerint kell ellátni, a (14) bekezdésben meghatározottak 
alkalmazásával. 

 

 
Fenti jogszabályi előírás alapján tehát 2014. július 1-től a pályázati eljárás 
lebonyolításáig, az új intézményvezető kinevezéséig az intézményvezetéssel 
kapcsolatos feladatokat a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési 
rend szerint kell ellátni. 
 
Horváthné Varjas Krisztina megbízott intézményvezető eljuttatta hozzánk a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatát ( továbbiakban: SZMSZ) és tájékoztatott arról, hogy az SZMSZ 5.3. 
pontja szabályozza a helyettesítés rendjét. Ez alapján az intézményvezető által 
megbízott óvodapedagógus látja el az intézményvezetői feladatokat a vezető 
akadályoztatása esetén. Tájékoztatása szerint akadályoztatása esetére Juhász Gabriella 
óvodapedagógusnak adott megbízást az intézményvezetői feladatok ellátására, 
helyettesítésre. 
 
Ez alapján tehát figyelemmel a Kormány rendelet 5.§ (16) bekezdésére és az 
SZMSZ –re 2014. július 1-től a  pályázati eljárás lebonyolításáig, az új 
intézményvezető kinevezéséig az intézményvezetéssel kapcsolatos feladatokat 
Juhász Gabriella óvodapedagógus láthatja el. 
 
Az intézményvezető személyében bekövetkező változást a Magyar Államkincstár 
felé is be kell jelenteni illetve a számlavezető intézetnél is intézkedni szükséges. 
Ezen feladatok előkészítése illetve végrehajtása folyamatban van. 
 
Fentiek alapján készült el a határozati javaslat, melyet a képviselő-testület tagjai 
kézhez kaptak. 
 
A határozati javaslat jóváhagyása esetén a képviselő-testület csak tudomásul veszi a 
Kormány rendelet 5.§ (16) bekezdésére és az SZMSZ –re figyelemmel, hogy  2014. 
július 1-től a  pályázati eljárás lebonyolításáig, az új intézményvezető kinevezéséig az 
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intézményvezetéssel kapcsolatos feladatokat Juhász Gabriella óvodapedagógus látja 
el.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Horváthné Varjas Krisztina már sikeres vizsgát tett, csak a papír nincs még a kezében. 
Addig  Juhász Gabriella látja el a vezetői feladatokat, Ő kapja a vezetői pótlékot és Ő 
látja el a vezetői feladatokat is  Ez a törvény ,ezt a szabályt be kell tartani. Remélem a 
mostani pályáztatási eljárás már sikeres lesz.  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése, 
hozzászólása a napirendi ponthoz?  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda Bölcsőde  vezetői álláshelyére kiírt pályázatról szóló tájékoztató elfogadásáról 
, intézményvezetői megbízás tudomásulvételéről szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde  
vezetői álláshelyére kiírt pályázatról szóló tájékoztató elfogadásáról , 
intézményvezetői megbízás tudomásulvételéről szóló határozati javaslatot 
elfogadja , az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38./2014. ( VI.12.) számú 

határozata 
 

a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde  vezetői 
álláshelyére kiírt pályázatról szóló tájékoztató elfogadásáról , intézményvezetői 

megbízás tudomásulvételéről 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta  „a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda Bölcsőde  vezetői álláshelyére kiírt pályázatról szóló tájékoztató 
elfogadásáról , intézményvezetői megbízás tudomásulvételéről” szóló 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda 
Bölcsőde  vezetői álláshelyére kiírt pályázatról szóló tájékoztatót 
jóváhagyólag tudomásul vette. 
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2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy  
a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról 
közoktatási  
intézményekben” rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (16)  
bekezdésében  
foglaltak szerint és a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde  
Szervezeti és Működési Szabályzata 5.3. pontja alapján  

 
2014. július 1-től 

  
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsődében  a  pályázati eljárás 
lebonyolításáig, az új intézményvezető kinevezéséig de legkésőbb 2015. június 
30-napjáig – az intézményvezetői feladatainak ellátásával  
 az intézményvezetéssel kapcsolatos feladatokat 

 
 Juhász Gabriella óvodapedagógus , az intézmény határozatlan időre 
kinevezett közalkalmazottja , Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde  
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rend 
szerint az intézményvezető  helyettesítéssel megbízottjaként   a Kjt. 70. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján a pótlékalap 200 százalékában meghatározott 
vezetői pótlék díjazás mellett látja el. 

3. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert hogy az ügyben a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

Felelős:  Fischer József 
  polgármester 

 
Határidő:  2014. június 30.  

 

3.napirend 
 
Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi tevékenységről 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 

végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Felkérem  a jegyzőasszonyt, hogy a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan mondja el  a beszámolót. 
 
Hozzászólások: 

 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI . törvény 
96. §  ( 6 )   bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  minden év május 31-ig  átfogó értékelést 
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kell készíteni , amelyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.  
Az értékeléshez mellékelni kell a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját  a település 
gyermekvédelmi helyzetéről és a szolgálat tevékenységéről.  
Az értékelést meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és  
Gyámhivatalának.  A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és  Megyei 
Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal 
élhet a helyi önkormányzat felé.  
 
Legutóbb 2013. május 27-i ülésen  tájékoztattuk a Képviselő-testületet a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
 
A  gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló komplex átfogó 
beszámolóhoz csatolva lett a gyermekjóléti szolgálat családgondozója által 
összeállított az Ő tevékenységükről szóló beszámoló is, melyet a képviselő-testület 
tagjai szintén megkaptak. 
 
Véleményem szerint részletes az írásban kiküldött gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
tevékenységről szóló komplex beszámoló, azt szóban további adatokkal nem kívánom 
kiegészíteni. Természetesen bármilyen felmerült kérdés szívesen válaszolok. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a  jegyzőasszony által tett hozzászólást, kiegészítést. 
Nagyon alapos ez a beszámoló.  
A gyermekjóléti szolgálat beszámolója kapcsán elmondja, hogy Ő is most szembesült 
azzal- azóta , mióta Tóthné Engelhardt Tünde és a gyermekjóléti szolgálat 
családgondozója Fehér- Hotváth Amália látja el a feladatokat- , hogy  vannak 
elmaradások. Az utóbbi időben több családdal kapcsolatban merültek fel gondok, 
problémák. Azt tapasztalta, hogy amióta nem helybeliek, hanem idegenek, 
pergősebbek és határozottabbak,  határozottabban mernek hozzányúlni a 
problémákhoz is.  
Ha az ember a problémákról időben értesül ,akkor időben tudunk megoldást is 
javasolni. Az egyik családnál elindult egy jó folyamat. Lesz még egy gond, várható 
egy kilakoltatás is, de erre is lesz megoldás.  A jelzőrendszer jobb ,bár még mindig 
akadozik néha. Sajnos erre nem sok rálátásunk van!   
Néha a faluban megkérdezik,hogy miért nem csinálunk valamit! Ne azzal jöjjenek 
miért nem csinálunk semmit! Ezért gondoltam, hogy ezeket megemlítem, bár ezekben 
az ügyekben az Önkormányzatunknak nincs döntési joga. 
 
Én azt javaslom ,hogy a beszámolót fogadjuk el! 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti  
és gyermekvédelmi tevékenységről szóló  beszámolót  és határozati javaslatot fogadja 
el. 
 
Kéri, hogy aki „a Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról” című  határozati 
javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39./2014. 
( VI.12.) számú határozata 

 
 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló 
komplex átfogó beszámolóról.  

 
Hantos Község Képviselő-testülete a: 
 
 
 2013. évi  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről 
szóló komplex, átfogó beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt , hogy a beszámolót a Fejér Megyei 
Kormányhivatal   Szociális és Gyámhivatala  részére küldje 
meg.   

 
                             Felelős: Gálné Papp Erika jegyző  
 
                             Határidő: jóváhagyást követő 5 nap  
 
 
.  
Fischer József polgármester:  
 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

 
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Megköszönöm  a megjelenést, s az  ülést  17. 25 órakor   bezárom.                      

   

K.m.f. 

   /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                             jegyző   

 
 
 
 
 

/ :Fischerné Koncz Katalin:/ 
jkv. hitelesítő 


