A 2013. május 23-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései
Meghívó
Tisztelt Képviselő-testület!
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. §
(1) bekezdésére figyelemmel és a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörömben eljárva, rendes
képviselő-testületi ülést hívok össze
2013. május 23-án (csütörtök) 17 órára
a Rádi Községháza (Rád, Petőfi u. 11.) tanácskozótermébe.
Napirend előtt:
A Szervezeti és Működési Szabályzat 24. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően:
Tájékoztató az önkormányzat számláin lévő összegekről, a lejárt és kifizetetlen
számlákról, az önkormányzat hiteleiről, adósságának összegéről, továbbá a be nem folyt
adótartozás mértékéről
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
Napirendi javaslat:

1./

A tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 8/2012.(VI. 14.) számú helyi
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző

2./

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

3./

Beszámoló az Együtt a Gyermekekért jóléti szolgálat munkájáról.
Előterjesztő: Dobosné Kelemen Éva

4./

Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző

5./

A Települések Egymásért 2013. Egyesület (TEGYE 2013. Egyesület) Alapszabályának
elfogadása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád, 2013. május 17.

Lieszkovszki Gábor
polgármester
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1. napirend:
Előterjesztés
a 2013. május 23-i rendes képviselő-testületi ülésre
A tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 8/2012.(VI. 14.) számú helyi
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 14-én fogadta el a tiltott kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló 8/2012.(VI. 14.) számú helyi önkormányzati
rendeletet.
A rendelet megalkotására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (új Ötv.) 51. § (4) és 143. § (4) bekezdés e) pontja hatalmazta fel a helyi
önkormányzat képviselő-testületét.
A hivatkozott felhatalmazás szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati
rendeletben
meghatározhat
tiltott,
kirívóan
közösségellenes
magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben
önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját
bevételét képezi”
A Képviselő-testületnek tehát a fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján volt lehetősége arra,
hogy rendeletet alkosson, meghatározza a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, és
e magatartás elkövetőjével szemben kiróható közigazgatási bírság mértékét.
Mindezt követően 2012. november 14-én az Alkotmánybíróság a 38/2012.(XI. 14.) számú
határozatában megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (új Ötv.) 51. § (4) és 143. § (4) bekezdés e) pontja alkotmányellenes.
Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatára figyelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2012. november 30-án értesítette a jegyzőket a tiltott
kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletalkotási felhatalmazás megszűnéséről.
Az értesítésben kifejtésre került, hogy nem helyi közügyben, hanem delegált jogkörben járt el
a Képviselő-testület, a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelete
megalkotásakor.
Ennek megfelelően a felhatalmazó rendelkezéseinek alkotmányellenessége (Országgyűlés
által hozott (új Ötv.) 51. § (4) és 143. § (4) bekezdés e) pontja) kihat a felhatalmazáson alapuló
jogszabály (jelen esetben a Képviselő-testület által hozott 8/2012.(VI. 14.) számú helyi
önkormányzati rendeletet) alkotmányosságára. Következésképpen rendeletünk alkotmánysértő.
Tekintettel arra, hogy sem a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.), sem az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) nem ad választ egyértelműen arra,
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hogy a helyi rendeletalkotásra felhatalmazó törvényi rendelkezések megsemmisítése
következtében hatályba maradhatnak-e a felhatalmazás alapján hozott rendeletek, közel féléves
várakozó álláspontra helyezkedtem.
A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2013. április végi második
felhívása alapján azonban javasolom a rendelet hatályon kívül helyezését.
Rád, 2013. május 8.
Rutkai Róbert
aljegyző
Határozati javaslat
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az Alkotmánybíróság
38/2012.(XI. 14.) számú határozatára, amely szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (új Ötv.) 51. § (4) bekezdés és 143. § (4) bekezdés e) pontja
alkotmányellenes – megállapítja, hogy megszűnt a felhatalmazása a tiltott kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló rendeletalkotásra.
A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
értesítésére és felhívására a tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 8/2012.(VI.
14.) számú helyi önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
Lieszkovszki Gábor polgármester és Dr. Ungi Kitti jegyző

2. napirend:
Előterjesztés
a 2013. május 23-i rendes képviselő-testületi ülésre
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Rád, Penc és Csővár Községek Képviselő-testületei 1999. június 24-én kötöttek Dr. Havassy
Veszela vállalkozó fogorvossal feladatátvállalási szerződést a három település által alkotott
rádi fogorvosi körzet (praxis) fogorvosi alap- és szakszolgáltatások biztosítására.
Csővár község polgármestere 2013. április 29-én kelt levélben értesített önkormányzatunkat
arról, hogy a 8/2013.(II. 7.) számú határozatuknak megfelelően településük a rádi fogorvosi
körzetből kiválik és a püspökhatvani fogorvosi körzethez csatlakozik. Döntésük alapján a
püspökhatvani képviselő-testület hozzájárult a csatlakozásukhoz. Az előterjesztéshez csatoltam
Dian József polgármester levelét.
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Hivatkozással a fentiekre, továbbá szóban egyeztetve Králik József Penc község
polgármesterével és Dr. Havassy Veszela vállalkozó fogorvossal, javasolom a megkötött
feladat-ellátási szerződés módosítását.
A szerződésmódosítást – figyelembe véve az Orvosi Kamara szerződési javaslatait – az
aljegyző úrral elkészíttettem és szintén mellékeltem az előterjesztéshez.
Javasolom a szerződésmódosítás elfogadását.
Rád, 2013. május 14.
Lieszkovszki Gábor
polgármester
Határozati javaslat:
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Havassy Veszela vállalkozó fogorvossal
1999. június 24-én kötött feladatátvállalási szerződés módosításaként az öt oldalon I.-VI. részből
álló feladat-ellátási szerződésmódosítást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást és annak 1. számú mellékleteként
csatolt nyilatkozatot aláírja.
2013. május 31.
Lieszkovszki Gábor polgármester

Határidő:
Felelős:

Feladat-ellátási szerződés módosítása
amely létrejött
egyrészről Rád Község Önkormányzata (cím: 2613 Rád, Petőfi u. 11.), képviseli Lieszkovszki
Gábor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), és
Penc Község Önkormányzata (cím: 2614 Penc, Rákóczi u. 18.), képviseli Králik József
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről dr. Havassy Veszela fogorvos, telephelye: 2613 Rád, Petőfi u. 8., 2600 Vác, Bimbó
u. 15.szám alatti lakos, (a továbbiakban Fogorvos)
között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint:
I. rész
A szerződésmódosítás előzményei, feladat-ellátási körzet változása
1./

A Fogorvos és az Önkormányzatok (Rád, Penc és Csővár) között 1999. év június hó 24.
napján kötött Feladatátvállalási szerződés-t a mai napon a Felek módosítják.
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2./

A fenti 1./ pont szerinti szerződők közül Csővár Község Önkormányzata (2615 Csővár,
Mikszáth u. 3/A. képviseli Dian József polgármester) a Képviselő-testület 8/2013.(II. 07.)
számú határozatára hivatkozással, a 2013. április 29-én kelt 29/8/2013. iktatószámú
tájékoztatással értesítette feleket arról, hogy településük kiválik a rádi fogorvosi körzetből
és a püspökhatvani fogorvosi körzethez csatlakoznak.

3./

Felek megállapodnak abban, hogy az 1999. év június hó 24. napján létrejött
Feladatátvállalási szerződés rendelkezéseit – figyelemmel a fenti 2./ pontban foglaltakra
is – a jelen szerződésben foglaltak szerint módosítják és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalják. Jelen szerződés-módosítás aláírásával egyidejűleg az 1999. és
június hó 24-én kötött Feladatátvállalási szerződés rendelkezései helyébe jelen
megállapodás lép azzal, hogy a felek közötti jogviszony az alapszerződés aláírásától
kezdődően áll fenn.

4./

Felek a feladat-ellátási szerződést határozatlan időre kötik a Rád és Penc községeket
magába foglaló rádi fogorvosi körzetre vonatkozóan.
II. rész
A felek jogai és kötelezettségei, rendelési idő

1./

A Fogorvos vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályban meghatározott területi ellátási
kötelezettséget és feladatokat személyesen és folyamatosan ellátja az 1. sz. mellékletben
megjelölt praxisra vonatkozóan.

2./

A Fogorvos a jelen szerződés-módosításban foglalt szolgáltatások ellátásához az alábbi
feltételeknek kell, hogy együttesen megfeleljen, és rendelkeznie kell:
a)
b)
c)

vállalkozói engedéllyel,
orvosi felelősségbiztosítással,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) megkötött
érvényes finanszírozási szerződéssel

3./

A fenti feltételeknek a jelen szerződésmódosítás időpontjában való megfelelést az
Önkormányzat a jelen szerződésmódosítás aláírásával elismeri.

4./

A rendelési idő heti 30 óra. A Fogorvos az ügyeleti ellátásban nem köteles részt venni.

5./

Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Fogorvos fogszakorvosi magánrendelést folytasson
a Rád Község Önkormányzata tulajdonában álló Rád, Petőfi u. 8. szám alatti
Egészségházban lévő fogorvosi rendelőben.
A magánrendelés időpontja:
a)
b)

6./

kedden 13 óra 30 perctől 15 óra 30 percig, és
pénteken 10 órától 12 óráig.

A térítésmentes fogorvosi alapellátás rendelési idejét:
a)

hétfőn 11-19 óráig,
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b)
c)
d)
e)

kedden 7-13 óráig,
szerdán 7-13 óráig,
csütörtökön 7-14 óráig és
pénteken 7-10 óráig – minden esetben biztosítani szükséges.

A térítésmentes fogorvosi alapellátás rendelési idejében végzett fogszakorvosi
tevékenységért munkadíjat felszámítani, kérni vagy elvárni jogsértő.
7./

Fogorvos a saját maga helyettesítéséről saját maga köteles gondoskodni és arról betegeit
tájékoztatni.

8./

Fogorvosi ügyeletre vonatkozóan a Fogorvos köteles a betegeit aktuális hirdetmény útján
folyamatosan tájékoztatni a fogorvosi rendelőben és az épületen kívül elhelyezett
hirdetménnyel, valamint elektronikus felületen.
III. rész
Működési feltételek biztosítása

1./

Az Önkormányzat köteles a Fogorvos telephelye szerinti rendelőt (épületet, helyiséget) a
vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelő, működő kész állapotban,
valamint a szükséges eszközöket (az eredeti szerződés: alapszerződés megkötésének
időpontjában átadott eszközök) a Fogorvos részére térítésmentesen rendelkezésre
bocsátani.
Ezzel az Önkormányzat a szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön jogszabályban
meghatározott szakmai minimumfeltételeket a feladatellátás céljából külön térítés nélkül
biztosította. A továbbiakban a fejlesztés, modernizálás eszközbeszerzései, valamint
azoknak az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges állapotban tartása a
vállalkozó Fogorvos feladata.

2./

Az Önkormányzat köteles a tulajdonát képező, átadott rendelőre, valamint az általa
beszerzett berendezési tárgyakra, műszerekre megfelelő, a tevékenység folyamatosságát
biztosító biztosítást kötni.

8./

Felek megállapodnak abban, hogy a közös leltárban átvett tárgyakért az egy telephelyen
lévő rendelőben dolgozó fogorvos és orvosok közösen, egyenlő arányban vállal
felelősséget.

9./

A Fogorvos viseli a rendelkezésére bocsátott rendelő karbantartásával, működtetésével
kapcsolatosan felmerülő terheket és költségeket, az Önkormányzatot terhelő
kötelezettségek kivételével.

10./

Az Önkormányzatot terheli a külső homlokzati részek karbantartása, felújítása – beleértve
a homlokzatra nyíló nyílászárók külső részeinek mázolását is – a falakban elhelyezkedő
vezetékek (víz, villany, gáz stb.) és a központi fűtésrendszer teljes cseréjével járó olyan
munkák, melynek elvégzésére vagy a munkák költségeinek fedezésére mást, a kártérítés
általános szabályai szerint nem lehet kötelezni.
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11./

Az ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával felmerülő,
azzal együtt járó értékcsökkenésért a Fogorvos nem felel. Felek rögzítik továbbá, hogy a
használatba vett épület műszaki meghibásodásából eredő üzemeltetési költség többletet
(pl. csőtörés, elfagyás, vízóra melletti szivárgás stb.) az Önkormányzat köteles viselni.
IV. rész
Egyéb kötelezettségek és fogorvosi bevételek

1./

A Fogorvos köteles gondoskodni a veszélyes hulladéknak az erre vonatkozó ÁNTSZ
rendelkezéseknek megfelelő ártalmatlanításáról.

2./

A Fogorvos köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabály szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséről és a szolgáltatás végzésének teljesítéséhez szükséges, megfelelő
asszisztencia biztosításáról.

3./

Amennyiben a telephelyen lévő rendelő esetlegesen megüresedik és azt az Önkormányzat
bérbe kívánja adni, úgy arról előzetesen köteles egyeztetni a Fogorvossal. Az esetleges
bérbeadás nem akadályozhatja a Fogorvost a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás
végzésében. Amennyiben a bérbeadás a Fogorvost jelen szolgáltatás végzésében
akadályozná, úgy az Önkormányzat köteles haladéktalanul mindent megtenni a helyzet
rendezése érdekében, valamint köteles megtéríteni a Fogorvos ebből a helyzetből eredő
kárát.

4./

A Fogorvos a részére átadott rendelőt az Önkormányzat engedélye nélkül „albérletbe”
nem adhatja.

5./

A Fogorvos a rendelőben visszafordíthatatlan szerkezeti átalakításokat az Önkormányzat
előzetes hozzájárulása nélkül nem végezhet.

6./

Az Önkormányzat
finanszírozásához.

7./

Felek megállapodnak abban, hogy az OEP-től kapott finanszírozás, illetve a térítési díj
ellenében igénybe vehető szolgáltatásokból származó teljes bevétel közvetlenül a
fogorvost illeti meg.

8./

Új orvosi rendelő (Egészségház) építése esetén, annak használatbavétele után szerződő
felek a feladatellátást az új rendelőben folytatják a jelen szerződésnek megfelelően.

kijelenti,

hogy

hozzájárul

a

fogorvos

közvetlen

OEP

V.
Praxisjog, a körzethatár módosítása és a feladat-ellátási szerződés megszűnése
1./

Jelen szerződést az Önkormányzat indokolással, 6 (hat) hónapos felmondási idővel
mondhatja fel az alábbi esetekben:
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a)

Ha a Fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban
foglalt, működésére vonatkozó előírásokat;

b)

Ha a Fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármilyen okból elveszíti.

c)

Ha a Fogorvos a II./6 pont szerinti térítésmentes fogorvosi alapellátás rendelési
idejében végzett fogszakorvosi tevékenységért munkadíjat számít fel, kér, vagy
elvár.

2./

A Fogorvos a jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül
felmondhatja.

3./

Amennyiben a Fogorvos és az Egészségbiztosítási Alap kezelője között a finanszírozási
szerződés felmondásra kerül, úgy erről a Fogorvos az Önkormányzatot haladéktalanul
értesíteni köteles és jelen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének
időpontjában megszűnik.

4./

Az Önkormányzat a praxis határait csak az érintett fogorvos egyetértése esetén
változtathatja meg. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Fogorvost ért kár esetén, a
fogorvosi körzetből kiváló Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik,
amelynek mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a Fogorvos által
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Az Önkormányzat a kártalanítást a
körzetmódosítás hatálybalépését követő 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles
megtenni.

5./

A Fogorvos jogosult a praxisjogot, mint vagyoni értékű jogot, más jogosultnak átadni,
kölcsönösen elfogadott ellenérték fejében. A praxisjog vevője köteles a jelen
Feladatátvállalási szerződést elfogadni, amelyet a későbbiekben, az önkormányzattal
közösen módosíthatnak a felek.

6./

A rádi fogorvosi körzet praxisban a praxisjog más jogosult egészségügyi szolgáltató általi
folytatólagosságához az Önkormányzat egyetértése szükséges. Amennyiben a
jogszabályban biztosított idő alatt az Önkormányzat szakmai feltételeknek megfelelő, a
Fogorvos által megjelölt orvost megfelelő jogos indok nélkül utasítja el, a Fogorvos
kártérítésre tarthat igényt, melynek mértéke a praxis 5 (öt) éves bevételének értékével
egyezik meg.
VI. rész
Záró rendelkezések

1./

Jelen szerződés az Önkormányzat Képviselőtestülete határozattal hagyja jóvá és
megbízásából a polgármester írja alá.

2./

Rád és Penc községek lakossága korcsoportok szerinti megoszlásának 2013. május havi
adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
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3./

Amennyiben a Fogorvos működésének jogi formája – nem jogutódlás útján –
megváltozik (például, de nem kizárólagosan az egyéni vállalkozás megszűnik és a
Fogorvos gazdasági társasági formában folytatja tevékenységét), úgy – amennyiben a
személyes ellátásra kötelezett orvos személye megegyezik – az Önkormányzat az új jogi
személlyel köteles szerződést kötni a jelen szerződésben foglalt feltételekkel.

4./

A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó
magyar jogszabályok rendelkezései, különösen az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

5./

Felek a közöttük felmerülő esetleges jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni.
Amennyiben a felek közti vitarendezés nem vezetne eredményre, úgy a bírósági
igényérvényesítés esetére felek kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét.

6./

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben
helybenhagyólag írták alá.

megegyezőt,

Rád, ……………………….…

__________________________
Lieszkovszki Gábor
polgármester
Rád Község Önkormányzata

__________________________
Dr. Havassy Veszela
fogorvos

_________________________
Králik József
polgármester
Penc Község Önkormányzata

1. számú melléklet

NYILATKOZAT

A rádi fogorvosi praxis területi ellátási kötelezettségével összefüggő, a fogszakorvosi
feladatok személyesen történő és folyamatos ellátására vonatkozóan

A Rád Községi Önkormányzat Penc Községi Önkormányzattal egyetértésben megbízza Dr.
Havassy Veszela fogszakorvost területi ellátási kötelezettség keretében a lakosság fogászati
alapellátásával, a rádi fogorvosi körzethez tartozó Rád és Penc községek vonatkozásában.

A lakosság korcsoportok szerinti megoszlása a 2013. május hónapban:
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0-18 éves korig

19-60 év között

60 év felett

Összesen

348 fő

1 872 fő

241 fő______

1 486 fő

589 fő

3 358 fő

Rád

409 fő

1 115 fő

Penc

301 fő

944 fő

Összesen:

710 fő

2 059 fő

Rád, 2013. június 1.

__________________________
Lieszkovszki Gábor
polgármester
Rád Község Önkormányzata

A feladat-ellátási szerződésmódosítást az Önkormányzatok az alábbi határozatokkal hagyták
jóvá:
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ……../2013.(…………………) számú, és
Penc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ……./2013.(…………………) számú
határozattal.

3. napirend:
Előterjesztés
a 2013. május 23-i rendes képviselő-testületi ülésre
Beszámoló az „Együtt a gyermekekért” Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Rád községben végzett tevékenységéről (2012.01.01. - 2012.12.31.)
Készült az 149/1997. (IX.30.) Kormányrendelet vonatkozó útmutatásai alapján
Tisztelt Képviselő-testület!

Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat 1998 óta nyújt gyermekjóléti szolgáltatást
kistelepülések részére. Szolgálatunk a regionalitás elve szerint működik, melynek a
folyamatosan megvalósuló közigazgatási reform is egyre nagyobb szerepet szán.
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1998, vagyis a kezdetek óta Szolgálatunk kibővült, létszámunk felfejlődött. Jelenleg 12 Pest
megyei település gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatását látjuk el.
Figyelembe véve az erre vonatkozó Törvényi előírásokat, technikai felszereltségünk is kibővült;
elérhetőségünk biztosított egy központi vezetékes telefonvonalon, faxon és e-mailen is. 2005-ben
elkészítette Szolgálatunk hivatalos weblapját is, melynek címe: www.egyuttagyermekekert.hu.
Munkatársainknak állandó elérhetőséget biztosítunk mobil telefonok segítségével.
Szolgálatunk állandó, éjjel-nappali, telefonos krízisügyeletet biztosít az általa ellátott települések
lakói számára, így a gyermekjóléti szolgáltatás folyamatos a településeken.
Váchartyáni központi irodánkban teszünk eleget adminisztrációs kötelezettségünknek, ill. az
Adatvédelmi Törvény Szolgálatunkra vonatkozó előírásainak.
Szolgálatunk az elmúlt időszak tapasztalatai alapján dolgozta ki, és folyamatosan módosítja
részletes szakmai programját, mely a mindennapi munka alapjaként szolgál és a kistelepülések
sajátos szociális igényeire épül.
Szolgálatunk szakmai tevékenységét a Szociális Munka Etikai Kódexének előírásai alapján
biztosítja.
Rendszeres szakmai konzultációnk három részből áll:
Esetmegbeszélés heti négy órában pszichiáter vezetésével váchartyáni központi irodánkban. A
Szolgálat munkatársai szakember vezetésével itt döntenek esetleges hatósági intézkedések
javaslatáról egyes gyermekek érdekében. Az itt biztosított szakmai háttér nélkül a
családgondozók nem javasolhatnak hatósági intézkedéseket a településeken.
Szakmai konzultáció havi egy alkalommal Szolgálatunk Módszertani Központjával.
Kötelező szakmai továbbképzéseken való részvétel negyedévente.
Az ellátott települések:
Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Penc, Püspökhatvan, Rád, Sződ,
Vácduka, Váchartyán, Alsópetény, Nézsa, Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd, Szendehely
Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat 1999 évtől, majd rövid szünet után újra,
2005. február óta nyújt kötelező gyermekjóléti szolgáltatást Rád község lakóinak.
Testületi döntés után az Önkormányzattal kötöttünk Ellátási Szerződést, így a település a
Törvényben előírtak szerint tudja lehívni az erre a célra elkülönített kiegészítő állami normatívát.
Gyermekjóléti szolgálat működését az 1997. évi XXXI. számú A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló Törvény írja elő kötelezővé minden település számára.
A családsegítő szolgálat működését az 1993. Évi III. sz. Törvény (A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról) írja le. Ezen törvények az irányadóak mindennapi munkánkban.
2006 évben a helyi önkormányzat és a Képviselő-testület támogatásával sikerült
beintegrálódnunk a Váci kistérségbe. Lehetőség nyílt arra, hogy a kistérségi normatívát igénybe
vegye a település, így a gyermekjóléti és családsegítő feladatok finanszírozása kedvezőbbé vált,
nem ró terhet a helyi önkormányzat költségvetésére.
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2009 év végén Szolgálatunk nonprofit közhasznú Betéti Társasággá alakult, bízva abban, hogy
finanszírozásunk kedvezőbbé válhat, illetve kiszélesednek pályázási lehetőségeink.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a gyermek testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi egészségének elősegítése;
a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése;
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése;
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése;
javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására;
védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok;
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása;
helyettes szülői hálózat szervezése;
örökbefogadással kapcsolatos feladatok.

A családsegítő szolgálat hatáskörébe tartoznak a 18. Életévüket betöltött felnőttek. Ők lehetnek:
családok, egyedülállóak, időskorúak. A családsegítés az alábbi problémákban nyújthat
segítséget: életvezetési problémák, alkoholizmus, munkanélküliség, időskori elmagányosodás,
ügyintézés, információgyűjtés és továbbítás, családi konfliktusok kezelése, mentális problémák,
fogyatékosság, szociális és anyagi nehézségek, válási problémák stb.
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat tevékenysége gyakran összemosódik, nem lehet élesen
elhatárolni őket egymástól, mert abban a családban, ahol a gyermekkel probléma van, ott
biztosan segítségre szorulnak a szülők is. A segítségnyújtás ezekben az esetekben úgy a
leghatékonyabb, ha a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat együtt gondozza a családot.

A jelzőrendszer működése
Fenti célok eléréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a jelzőrendszer a Törvényben előírtak
szerint működjön és funkcionáljon.
Az 1997. Évi XXXI. sz. Törvény a jelzőrendszer tagjaira felelősséget és kötelességet ró. Ez azt
jelenti, hogy a jelzőrendszer minden tagja a veszélyeztetettség valamennyi formáját észlelve
köteles jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé.
Alapvető prevenciós feladatunk az észlelő-jelzőrendszer működésének biztosítása. Ennek
érdekében koordináljuk azoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen
formában kapcsolatba kerülnek családjainkkal, a gyermekekkel.
Működésünk kezdetekor nagy figyelmet és energiát fordítottunk arra, hogy a településen
megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki a jelzőrendszer tagjaival.
Ők: a település Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság; gyámügyi előadó; védőnői szolgálat;
iskolai- és óvodai gyermekvédelmi felelősök; háziorvos; az egyházak helyi képviselői;
rendőrség, polgárőrség.
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Munkánk kezdetekor meglátogattuk a jelzőrendszer tagjait, s egyenként informáltuk őket. Azóta
kapcsolatunk folyamatos.
A jelzőrendszer működtetésében partnereink a társszakmák képviselői. A Szolgálat speciális
munkaformája az együttműködés keretében szervezett esetmegbeszélés és esetkonferencia, mely
a jelzőrendszeri tagok esetében a hatékony együttműködésnek ad keretet, s lehetőséget az
információk cseréjére, a feladatok meghatározására.
Ügyfélfogadás
2012-ben Szolgálatunk a Polgármesteri Hivatal elkülönített helységében tartott ügyfélfogadást
minden héten:
Pénteken:

8-14-ig

Az alábbi adatokat a Szolgálat által Rádon vezetett Forgalmi Napló alapján összesítettük:
2001
26 fő

2002
27 fő

2003
24 fő

2005 2006
7 fő 6 fő

2007
8 fő

2008
7 fő

2009
12 fő

2010 2011 2012
13 fő 15 fő 11 fő

I.
negyedév
II.
31 fő
32 fő 29 fő 12 fő 9 fő
7 fő 13 fő 17 fő 18 fő 14 fő 12 fő
negyedév
III.
29 fő
35 fő 26 fő 16 fő 11 fő 10 fő 11 fő 9 fő
9 fő 12 fő 16 fő
negyedév
IV.
23 fő
36 fő 32 fő 14 fő 7 fő
9 fő 11 fő 7 fő 11 fő 16 fő 13 fő
negyedév
( Fenti adatok negyedéves lebontásban tartalmazzák azt, hogy munkatársunkat ügyfélfogadási
időben hányan keresték fel.)
Együttműködés társintézményekkel, külső kapcsolatok
Szolgálatunk másik fontos tevékenysége a településen az együttműködés társintézményekkel.
Folyamatos kapcsolatot tartunk a Nagycsaládosok Egyesületének képviselőjével, a Váci és
Aszódi Gyámhivatallal, a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a váci
Nevelési Tanácsadóval, az Ideggondozóval, a váci Kórház szociális nővérével, a váci általánosés középiskolákkal, a Speciális Iskolával, a Munkaügyi Központtal, a Váci és az Őrbottyáni
Rendőrséggel, a Máltai Szeretetszolgálattal, az Egyházmegyei Karitásszal.
Elvünk, hogy szolgáltatásaink így a település polgárai számára mintegy összeadódnak, az így
kialakuló szociális háló erősebb és megbízhatóbb, mintha elszigetelten tevékenykednénk.
A partneri kapcsolatok mindenekelőtt biztosítékai annak, hogy mindenkor egyesítsük és ne
egymás ellen fordítsuk erőinket a településen élők érdekében.
Szolgálatunk szolgáltatási feladatait is fontosnak tartja, melybe beletartozik, hogy természetbeni
juttatásokkal is próbáljon segíteni a rászorulókon.
Munkatársaink folyamatosan gondoskodnak ruhaadományok gyűjtéséről, melyeket az általuk
gondozott családoknak ki is szállítanak, vagy ruhaakció keretében válogathatnak ingyenesen,
ennek keretében 11 család részesült adományban.
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Ugyancsak a rászoruló családoknak az Élelmiszerbanktól kapott élelmiszeradományt 2012-ben
a Váci Vöröskereszt segítségével, egy alkalommal osztottunk.
A váci Karitász szervezetétől még 4 alkalommal tudtunk élelmiszer adományt adni a
családoknak, illetve 1-3 év közötti gyermekek részére pelenka adományban tudtunk
részesíteni 5 családot.
Szolgálatunk állandóan, éjjel-nappal elérhető Készenléti Szolgálatot biztosít a településen élők
számára, melyet 2012-ben 21 esetben vettek igénybe.
Családgondozás, családlátogatás
Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat másik fontos tevékenysége a településen a
családgondozás.
Itt fontos, hogy klienseinkkel szemben legfőbb alapelvünk a nyitottság, személyiségük teljes
elfogadása. A település minden lakója előtt nyitva állunk, ha szolgáltatásaink segítséget
jelentenek számukra.
Szolgáltatásaink a családgondozás és a gyermekjólét területein belül igen széles skálát ölelnek
fel összhangban azzal, hogy a hozzánk fordulók problémái sokrétűek és különbözőek.
Klienseinket minden esetben egyediként, személyre szabottan kezeljük. Tudjuk, hogy minden
egyes probléma mögött személyes sors áll – és nekünk ezen a sorson kell segítenünk, személyre
szabott megoldást kell találnunk.
Klienseink problémáinak sokrétűsége és személyes mivolta arra ösztönöz bennünket, hogy
minden probléma esetében megkeressük a legjobb megoldást. Ezt szolgálják azok az
erőfeszítések, amelyeket szakmai, szervezeti fejlődésünk érdekében nap, mint nap megteszünk.
Minden egyes kliensünk számunkra egyformán fontos – nem teszünk különbséget. Ebből
következően minden egyes problémára olyan mélységben és annyi ideig fordítunk energiát,
ameddig és amilyen mértékben el nem érjük a legjobb megoldást.
A családlátogatások során a család otthonában nyújtott segítség különféle előnyökkel jár mind a
segítő, mind a segítséget igénybe vevő fél számára. A segítő például sokkal jobban megértheti a
család működését a lakásukra vetett egyetlen pillantással, mint az irodájában folytatott hosszú
beszélgetések során. Napi problémáik is jobban megfigyelhetők abban a környezetben, ahol
mindennapi életük zajlik, s ahol ezek a nehézségek rendszerint előállnak.
A család a segítséget is abban a környezetben kapja, ahol a problémák megjelennek, így
közvetlenül lehet kapcsolódni szokásaikhoz, rutinjaikhoz. A segítő így a konkrét helyzetre nézve
adhat tanácsot, illetve dolgozhat ki a családdal együtt alternatív megoldásokat. Ez azért
rendkívül jelentős, mert az alacsonyabb intellektussal rendelkező családok is profitálni tudnak
belőle. A viselkedésminták változtatására így abban a helyzetben kerül sor, ahol majd alkalmazni
kell őket.
A családok otthonában nyújtott szolgáltatásokkal azok a családok is elérhetők, akik rendkívül
súlyos problémákkal küszködnek, de sok esetben már arra sem képesek, hogy külső segítséget
keressenek, vagy a megadott időpontokban rendszeresen megjelenjenek egy intézményben.
Pusztán az a tény, hogy a segítő megy a család otthonába, egyedi lehetőséget ad arra, hogy a
szolgáltatások család-központúak legyenek. A lakónegyed és a szomszédság a kliens élettere, és
ez a környezet a legalkalmasabb arra, hogy a családot, illetve életük fontos szereplőit
összehozzuk.
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A legtöbb esetben a problémák halmozottan jelentkeznek, tehát egy-egy családnál három-négy
vagy annál többféle probléma okoz gondot. A problémák halmozódásának esetlegesen
következménye lehet veszélyeztető magatartás megjelenése is a családok életében.
Ezek:
• elhanyagolás;
• fizikai bántalmazás;
• érzelmi bántalmazás;
• szexuális visszaélés;
A tapasztalatok azt mutatják, hogy rendszeres gondozással, támogatással, ellenőrzéssel, az
intenzívebb odafigyeléssel, a súlyosabb következményekkel járó esetek megelőzhetőek.
Prevenció
Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a megelőző munkára.
A mindennapos családgondozások során életvezetési tanácsadás keretén belül próbálunk
útmutatásokat adni ahhoz, hogy a szülők is időben felismerjék családi problémáikat, s azokat
kezelni tudják. A napi háztartásvezetési problémáktól kezdve, az egészségügyi és mentálhigiénés
témákon át részletesen megbeszélünk minden felmerülő kérdést az együttműködő családokkal.
A Szolgálat tevékenységi köre

Információnyújtás
Hivatalos ügyek intézésében való
közreműködés
Tanácsadás
Anyagi, megélhetési problémák
Gyermeknevelési problémák
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus miatti probléma
Szülő vagy család életvitele miatti probléma
Munkanélküli
Életviteli, életvezetési probléma
Lelki segélytelefon
Családlátogatás
Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival
Egészségügyi probléma

10 esetben
21 esetben
17 esetben
11 esetben
4 esetben
4 esetben
2 esetben
6 esetben
9 esetben
11 esetben
21esetben
19 esetben
27 esetben
11 esetben

Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkáját 2008-ban átfogó,
komplex módon ellenőrizte a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala. Az
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Szolgálat működése megfelel a jogszabályi
előírásoknak, s hogy az állandóság, ugyanakkor krízis helyzetekben a könnyű elérhetőség és
mobilitás jellemzi ezt a szolgáltatást, mely képes szükség esetén erőforrásait átszervezni, s igény
szerint mozgósítani.
A Szolgálat működésére vonatkozó Adatvédelmi Törvény miatt konkrét eseteket nem
említhetünk, ezért megértésüket kérjük! A település Jegyzőjével Szolgálatunk folyamatosan
egyeztet a Törvényi szabályozás szerint az általunk gondozott családok ügyeiben.
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Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2012-es évről szóló beszámolónkat
tevékenységünkről!
Rád, 2013. május 15.
Dobosné Kelemen Éva sk.
a Szolgálat vezetője
4. napirend
Előterjesztés
a 2013. május 23-i rendes képviselő-testületi ülésre
Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 96.§. (6)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület
megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak is.
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX. 10.) Kormányrendelet 10. sz.
melléklete határozza meg.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény biztosítja a gyermekek
védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések keretében.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
Önkormányzati, illetve jegyzői feladatok:
(1) Pénzbeli ellátásokon belül
a.) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
c.) óvodáztatási támogatás
Ezek az ellátások természetbeni juttatásként is adhatók.
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a)
a gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat működtetése),
b)
a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet)
c)
a gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona)
(3) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó jegyzői hatósági intézkedések:
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a)
b)
c)
1./

a védelembe vétel, valamint az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő
gyámhatósági eljárás
a családba fogadás,
az ideiglenes hatályú elhelyezés

Rád település demográfiai mutatói 0-18 éves korosztály adatai alapján:

0-3 évesek száma:
6-14 évesek száma:

3-6 évesek:
100 fő
14-18 évesek száma: 114 fő

74 fő
183 fő

2./ Pénzbeli, és természetbeni ellátások biztosítása.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2006. január l-től jegyzői hatáskör. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
- meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményre,
- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére,
- valamint egy évben két esetben pénzbeli támogatásra.
(a család egy főre jutó jövedelme, és vagyoni helyzete vizsgálva van)
a.)

A kedvezményben részesített gyermekek száma - a 2012. december 31-i állapot gyermekek kora szerint:

Gyermekek
kora
Gyermekek
száma:
ebből
tartósan
beteg
b.)

6 éves

7-14 éves

25

22

1

2

15-18 éves

19-

Összesen

7

4

58

3

A kedvezményben részesített családok száma a gyermekek száma szerint: – 2012.
december 31-i állapot -

Gyermekes
családok
száma
Családok
száma
Ebből
egyedülálló
szülő

1

2

3

4 vagy 5

6 v. több

Összesesen

4

5

4

5

1

19

3

-

1

1

-

5

A jegyző annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, és november l-én fennáll, eseti pénzbeli támogatást
folyósít. Az elmúlt évben erre az alábbiak szerint került sor:
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2012. augusztus hónapban:
2012. november hóban, utalvány formájában:

15 család 52 gyermek esetében 301.600.-Ft
19 család 58 gyermek esetében 336.400.-Ft

A fenti normatív támogatás összege visszaigénylésre került. A kedvezményre benyújtott
kérelmek esetében elutasítás nem volt.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására a hivatalnál nem került sor. Erre az
ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt
hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles.
Óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása irányuló kérelem nem volt.
Rendkívüli – pénzbeli - gyermekvédelmi támogatás, amely az önkormányzat – képviselőtestület – által nyújtott, vissza nem igényelhető támogatás.
A tárgyidőszakban 14 családnál 36 fő kiskorú részesült pénzbeli támogatásban 175.000.-Ft
összegben. Elutasított kérelem négy esetben volt a tárgyalt időszakban..
Iskolatej 2012. évben:
Az általános iskolában az iskolatej program keretében 43 tanuló részesült támogatásban
összesen 364.000.-Ft összegben.
Tankönyvtámogatás:
Általános iskolában, 22 tanuló részesült ingyenes tankönyv ellátásban, amelyre 212.000.-Ft
összeg került kifizetésre. Ez a kiadás az állami költségvetést terheli.
Az önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő kiadások nagysága:
A gyermekétkeztetést az óvodai és iskolai intézményben biztosítja az önkormányzat.
Az óvodai étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére törvényi szabályozás alapján - az önkormányzat ingyen biztosítja.
Az étkeztetést igénybe vevő 3 vagy több gyermekes családok esetében 50 %-os díjkedvezmény
biztosított.
Kedvezményben részesülő személyek száma: 45 gyermek, felhasznált összeg: 2.211.000.-Ft
Egyéb önkormányzati támogatás:
A 2012. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat alapján történő támogatás.
Pályázók száma 6 fő volt. Eredményes támogatottak száma: 6 fő / havi 3000.-Ft ösztöndíjban
részesült 10hónapra. A 10 hónapi támogatás összesen: 180.000.-Ft
3./

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása

A település önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat működését az „Együtt a Gyermekekért”
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulással kötött együttműködés alapján biztosítja
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Rád községben a szolgálat részéről l fő családgondozó látta el a feladatot minden héten, pénteken
tartózkodva a településen.
- alapellátásban részesülők száma:
- nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:
- ebből anyagi okból veszélyeztetettek:
- egészségi okból veszélyeztetettek:
- magatartási veszélyeztetettek:

15 fő
8 család esetében 15 gyermek
10 fő
1 fő
4 fő

A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozására és a családjából kiemelt
gyermekek szüleinek gondozására vonatkozó adatok: A védőnő nyilatkozata szerint
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, a községben nem volt.
A gyermekek napközbeni ellátásának, valamint a gyermekek átmeneti gondozásának
biztosítását, ezen ellátások igénybevételét, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:
83 fő óvodáskorú gyermek ellátása Napközi otthonos Óvodában történik.
130 fő a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója, ebből: napközbeni ellátásban 18 fő
tanuló részesült.
Átmeneti gondozásban egy gyermek sem részesül.
A gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése:
Az intézmények (óvoda, iskola) gyermekvédelmi felelőseivel, valamint a védőnővel az
önkormányzat kapcsolattartása folyamatos. A felmerülő problémákkal általában a gyermekjóléti
szolgálat családgondozóját keresik meg, aki jelzi az önkormányzat gyámhatóságának a
szükséges intézkedések megtételét.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, védőnője is közvetlen kapcsolatban áll az
önkormányzattal. Ők azok, akik személyesen látogatnak el a családokhoz és tapasztalják, ha a
családban probléma merül fel. A problémásabb esetekben a családlátogatáson a polgármesteri
hivatal gyámügyekkel foglalkozó köztisztviselője is részt vesz.
Jelzőrendszeri értekezlet, gyermekvédelmi Tanácskozás a Polgármesteri Hivatalban nem volt.
4./

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

Tankötelezettség elmulasztása miatt a 2012/2013 tanévre vonatkozóan (10 tanórát meghaladta) 5
tanuló esetében, a szülők figyelmeztetése megtörtént.
A településen egyidejű védelembe vétel és iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése
két esetben történt, mert az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások száma az
adott tanévben elérte az ötvenet.
A felülvizsgálatkor: a tanulók igazolatlanul nem mulasztottak, ezért az iskoláztatási támogatás
folyósításának, és védelembe vételének megszüntetését elrendeltük. Egyidejűleg természetbeni
formában nyújtandó iskoláztatási támogatás kezelésére eseti gondnokot rendeltünk ki.
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Jegyzői hatáskörben ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.
Családi jogállás rendezése: 5 esetben történt, teljes hatályú apai elismeréssel.
5./

A Városi Gyámhivatal intézkedéseire, vonatkozó adatok

Környezettanulmány elkészítése miatt keresték meg hatóságunkat, pl. gondnokoltak vagyoni
leltár felvétele ügyében, és egyéb ügyekben (pl.: Bíróság, APEH, Gyámhivatal,
Rendőrkapitányság), mintegy 6 esetben.
6./

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása.
Ellenőrzés a településen a tárgyidőszakban nem volt.

7./

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2013. január 1-től a járási hivatalhoz kerültek a
gyámügyi igazgatási feladatok.
A Gyermekjóléti Szolgálat feltételrendszerének fejlesztése időszerű és szükséges, átalakítása
folyamatban van.
A gyermekkorúak szünidei foglalkoztatására több energiát szükséges fordítani:
- a nyári szünetben a gyermekek részére programok szervezése tekintetében,
- a rászoruló gyermekek táboroztatásának lehetőség szerinti elősegítésében, és a
- a nemzetiségi gyermekek továbbtanulási lehetőségének támogatása vonatkozásában.
8./

A bűnmegelőzési programról:

Bűnmegelőzési program a településen nem készült, elmozdulás nincs e témában.
9./

Programok támogatása – gyermek és fiatalkorúak szabadidő elöltése

Sportkör, mint civil szervezeten keresztül az ifjúsági focicsapat sikeres működtetése.
A településen Testedző klub működik, az önkormányzat a helyiséget biztosítja.
További formák intézményen keresztül történő támogatása, szervezése és működtetése
szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásának értékeléséről készült beszámoló megvitatására, kiegészítésére és elfogadására.
Rád, 2013. május 14.
Rutkai Róbert
aljegyző
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Határozati javaslat:
Rád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról
szóló éves beszámolót elfogadja.
Megköszöni valamennyi szervezetnek és a gyermekvédelem minden munkatársának az elmúlt
évben kifejtett eredményes tevékenységét.
Felhívja az aljegyzőt a beszámoló Pest Megyei Kormányhivatal Gyámhatósága részére történő
megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2013. május 31.
Rutkai Róbert aljegyző

5. napirendi pont:
Előterjesztés
a 2013. május 23-i rendes képviselő-testületi ülésre
Települések Egymásért 2013. Egyesület (TEGYE 2013. Egyesület)
Alapszabályának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tizenöt Nógrád megyei település képviselő-testülete Települések Egymásért Egyesület
létrehozását határozták el. Személyes ismeretségünk alapján Rád és Kosd községek
csatlakozása is lehetővé vált az Egyesülethez.
A Települések Egymásért 2013. Egyesület vállalt küldetése, hogy az Észak-Magyarországi
régió Nógrád-megyei, azon belül is, a Nyugat-Nógrád térség és Pest megye Észak Keleti térsége
gazdasági és társadalmi, környezeti, adottságait maximálisan kihasználva, a legjobb tudása
szerint segítse elő az ebben a térségben tevékenykedő gazdasági, társadalmi, szervezetek, már
meglévő kapcsolataik erősítését, új kapcsolatok megteremtését. Új társadalmi és gazdasági
szövetségek megalakulásának elősegítése, a térség fejlődése érdekében. A kohéziós
gazdaságpolitika generálása, mind a szomszédos térségekkel is együttműködve, hogy a Nyugatnógrádi és Pest megye Észak Keleti térsége kiemelkedő szerephez jusson a gazdasági és
társadalmi szerepvállalása által.
Az Egyesület célkitűzései között szerepel a társadalmi és területfejlesztési kohéziók erősítése, a
térségi és mikró-térségi gazdasági innováció, a regionális turisztikai desztinációk, a
humánerőforrás képzéseinek fejlesztései, a vidékfejlesztés és a munkaerő helyben tartása.
A Települések Egymásért 2013. Egyesület a területi és szakmai célkitűzéseit, azok
összehangolásában, szervezésében való közreműködésével kívánja elérni, az alábbiak szerint:
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1./

Nyugat-Nógrád területén és annak, szomszédos térségeinek az Európai Unió, és az
országos új gazdasági elvárásoknak megfelelően összehangolt fejlesztések
megvalósítása.

2./

A térség és különösen a mikro térségek adottságait szem előtt tartva azokat maximálisan
kihasználva vállalkozásorientált technológiai fejlesztések generálása.

3./

A térség és azon belül található települések turisztikai meglévő adottságainak,
kiemelése azok fejlesztése és a települések közti desztináció megerősítése, ezáltal mikróilletve térségek közti attrakciók létrehozása.

4./

Az emberi erőforrások képzéseinek minőségi javítása, azon belül is, különös
tekintettel, a felnőttképzés és a hiányt jelentő szakmai képzések elősegítése.

5./

A térségen belüli települések és azok területeinek fejlesztése hagyományőrző védett
épületeinek megőrzése, kulturális funkciókkal való ellátása és fejlesztése, annak
érdekében, hogy a vidéki települések lakosainak számára élhető környezetet teremtsünk a
helyben tartás érdekében.

6./

a térségi gazdasági innováció elősegítése, új gazdasági célterületek kialakítása, a
meglévő és új gazdasági szereplők megújuló energia felhasználásához segítése, ezáltal
is a meglévő munkahelyek, megtartása és újak létesítése.

Javasolom, hogy Rád község alapítóként vegyen részt a Települések Egymásért 2013.
Egyesület létrehozásában és munkájában. Határozati javaslatomat ennek megfelelően terjesztem
elő.
Rád, 2013. május 16.
Lieszkovszki Gábor
polgármester
Határozati javaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települések Egymásért 2013.(rövidített név:
TEGYE 2013.) (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület küldetésével
és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve
kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködést, ezért alapító tagként csatlakozni kíván az Egyesülethez.
A Képviselő-testület vállalja a tagsággal járó éves tagdíj (jelenleg évi 5 000 Ft), valamint
belépési díjként egyszeri 10 000 Ft tagdíj megfizetését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsággal összefüggő
dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja, valamint a belépési és éves tagdíj Egyesület részére
történő megfizetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. május 24. illetve folyamatos
Lieszkovszki Gábor polgármester

