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Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Oláh Tiborj'egyzői referens
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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterj'esztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
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Határozat
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minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelö rész X-szel kitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés szerinti beszámolók, amelyeket a Képviselő-testületnek szükséges
megismemie és elfogadni, a Polgánnesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálat éves
beszámolója, a Pilisborosjenői Ovoda és Bölcsőde, valamint a Művelödési Ház éves
beszámolója

Az Onkormányzat törvényi kötelezettsége a fenti intézmények fenntartása és működtetése.

A Mesevölgy óvoda, tanév végén (júniusban) fogja benyújtani beszámolóját.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó jogszabályi hátteret a következők szerint
mutatnánk be. A két meghatározó törvény, amire figyelemmel kell lennünk a beszámoló
olvasásakor, valamint annak elfogadásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)

A Gyvt. 94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat,
illetve a fövárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
önkonnányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és
működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

A Gyvt. 96. § (6) bekezdése megállapítja, hogy a települési önkormányzat és az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Konnány 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 öiikormányzat
esetén a képviselö-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a
gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétöl 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
gyámhatóságjavaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Pilisborosjenö Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szolgálat vezetője megküldte az éves
tevékenységének beszámolóját, amelyet a fenti jogszabályok tekintetében május 31. napjáig a
Képviselö-testületnek át kell tekintenie és el kell fogadnia. Klinger Magdolna Szolgálatvezető
beszámolója külön csatolt dokumentmiban kerül bemutatásra.

Fiala Krisztina a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár volt vezetöje is megküldte az
intézmény beszámolóit, mind a Könyvtár, mind pedig a Művelödési Ház tekintetében.
Megküldte ezen felül Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munkatervét is
tájékoztatásul, hogy a Képviselő-testület meg tudja állapítani, hogy a tervből mi valósult meg,
melyeket az elöterjesztés mellékleteként csatolhink.

Pilisborosjenö, 2022. május 06.

Tömöri Balázs
polgánnester ^GA^^
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Püisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Pilisborosjenö Polgánnesteri Hivatal Család- és Gyennekjóléti Szolgálatának 2021
évi tevékenységét bemutató beszámolóját elfogadja.

2. Pilisborosjenő Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi tevékenységét
bemutató beszámolóját elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidö: 2022. május 31.




