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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2009. augusztus 26-án tartandó ülésére

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi 
átfogó értékelés kiegészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

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  ellátásról  minden  évben  átfogó  értékelést  készít, 
amelyet  a  képviselő-testület  megtárgyal.  Ezt  az  értékelést  a  Képviselő-testület 
129/2009.  (IV.29.)  számú  határozatával  elfogadta,  azonban  a  Közép-dunántúli 
Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szociális  és  Gyámhivatala  a  06/373-35/2009. 
számú levelében több javaslatot  is  tett  az értékeléssel  kapcsolatosan.  A javaslatok 
megküldésre kerültek az érintettek számára, akik az előterjesztés mellékletét képező 
kiegészítéseket  tették.  A  kiegészítések  figyelembevételével  kérem  a  Tisztelt 
Képviselő-testületet,  hogy  az  erre  vonatkozó  határozati  javaslatot  elfogadni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
129/2009. (IV.29.) számú határozatával elfogadott „Enying Város Önkormányzatának 
2008.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásról  szóló  átfogó 
értékelését”  a  jelen  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  észrevételekkel 
kiegészíti.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  értékelés  kiegészítését  a  Szociális  és 
Gyámhivatalnak küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Mihályfi Gábor aljegyző 



Emellett  kérném  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  beszámolóban  szereplő  –  a 
gyermekjóléti  szolgálat  által  javasolt  –  1  fő  pszichológus  alkalmazása  kapcsán  is 
foglaljon  állást.  Ezen  felvetéssel  kapcsolatban  az  alábbi  határozat  elfogadását 
javasolom:

 
Határozati javaslat

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
129/2009. (IV.29.) számú határozatával elfogadott „Enying Város Önkormányzatának 
2008.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásról  szóló  átfogó 
értékelésben” szereplő 1 fő pszichológus alkalmazására tett javaslat kapcsán felkéri a 
Pénzügyi  Bizottságot,  az  Oktatási-,  Kulturális-  és  Sportbizottságot,  és  az 
Egészségügyi  és  Szociális  Bizottságot,  hogy  a  javaslatot  tárgyalja  meg  soron 
következő rendes ülésén.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  fenti  döntésről  tájékoztassa  a  Szociális  és 
Gyámhivatalt.

Határidő: tájékoztatás tekintetében azonnal
a javaslat megtárgyalása tekintetében 2009. szeptember 30.

Felelős: tájékoztatás tekintetében Mihályfi Gábor aljegyző
a javaslat megtárgyalása tekintetében Buza Lajos PüB elnök

        Gebula Béla Ákos OKS elnök
        Dr. Miljánovits György EüB elnök

Enying, 2009. augusztus 18.

Mihályfi Gábor
       aljegyző
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