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Tárgy:

Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
Határozat

Sándorfalva Város Képviselı-testülete a két ülés között végzett munkáról adott
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja az elhangzott kiegészítéssel és
a kérdésekre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy igyekeztek átfogó információt nyújtani és
törekedtek arra, hogy összehasonlítható legyen a korábbi évek adataival is. A
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása során feladatuk, hogy a
törvényben, jogszabályokban megjelölt célok érvényre jussanak, s azokat
teljeskörően biztosítani tudják. A Gyermekjóléti Szolgálat, Polgármesteri Hivatal,
Óvoda, Iskola közötti együttmőködés nélkülözhetetlen, melynek egyre
hatékonyabbnak kell lennie. A pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a helyi
sajátosságok figyelembevételével alkotta meg az önkormányzat az erre vonatkozó,
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény általi felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletét. Feladatuk ennek végrehajtása. A Képviselıtestület 2009. évi költségvetésében biztosította a szükséges támogatási keretet.
Kérte a Képviselı-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Kérdés, hozzászólás:
Molnár Józsefné az Egészségügyi és Szociális Bizottság alelnöke tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadásra javasolta a rendelettervezetet.

Kónya József elmondta, hogy ismételten egy alapos és részletes beszámoló van a
Képviselı-testület elıtt. Meglepı számára, hogy nagyon jelentıs azoknak a száma,
akik a kiegészítı gyermekvédelmi támogatást igénybe veszik. Novemberben 461 fı,
június hónapban 473 fı volt. Ennek oka elsısorban a munkanélküliség, másrészt
vannak, akik nem saját lakásban laknak, stb. Ezért is kell a Polgármesteri Hivatal
költségvetésébıl ilyen jelentıs összeget erre fordítani. A népesség összetételének
problémája nem a születések száma miatt ilyen, s ez nemcsak sándorfalvi gond. Az
anyag összeállításáért elismerését fejezi ki.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

