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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
 2014. május 22-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szűcs Zoltánné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző

mailto:v%C3%A1rpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására
a  Kormány  rendeletében  kijelölt  szerv  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak
ellátásáról  minden év május  31-éig – a külön jogszabályban meghatározott  tartalommal –
átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület
általi  megtárgyalást  követően  –  meg  kell  küldeni  a  gyámhatóságnak.  A gyámhatóság  az
értékelés  kézhezvételétől  számított  harminc  napon  belül  javaslattal  élhet  a  települési
önkormányzat,  illetve  az  állam fenntartói  feladatainak  ellátására  a  Kormány  rendeletében
kijelölt  szerv  felé,  amely  hatvan  napon  belül  érdemben  megvizsgálja  a  gyámhatóság
javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A  Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  fenntartott  Térségi  Népjóléti  Gondozási
Központ  keretében  működő  Gyermekjóléti  Szolgálat  vezetője  elkészítette  a  2013.  évi
tevékenységükről szóló beszámolót, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmaz.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  beszámoló  megvitatása  után  fogadja  el  a
határozati javaslatot!

Várpalota, 2014. május 06.

                                                                                       Talabér Márta
  polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  május  22-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2014. (V.22) képviselő-testületi
határozat:

1. Várpalota  Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Térségi  Népjóléti  Gondozási
Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2013. évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját
elfogadja,  és  egyben  köszönetét  fejezi  ki  az  intézményben  dolgozóknak  a
lelkiismeretes munkájukért.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  határozat  érintettek  részére  történő
megküldésére.

Határidő: a határozat megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga  Szilvia  ifjúsági,  köznevelési  és
szociális referens

Várpalota, 2014. május 22.

       

      

       Talabér Márta            dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester jegyző
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