JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 13-án 17.00 órakor tartott üléséről.

Ülés helye:

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelyének Tanácskozóterme
3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Endrész György Imre
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:

Hám László György
Drabos Imréné
Tóth Zoltánné

alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottként jelen vannak: Dr. Szabóné Maszler Judit
Családsegítő Szolg.
Vona Jánosné
Családsegítő Szolg.
Nemodáné Mészáros Piroska igazgatási előadó
Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

jegyző

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat .
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 testületi tag jelen van .
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót . Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési programról,
a Családsegítő Szolgálat munkájáról
Előadó: KHSZK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
kijelölt munkatársai
2. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: Nemodáné Mészáros Piroska szociális előadó
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a
beilleszkedési programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról.

Gedei Zoltán polgármester: Elsőként a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolóját
kell megtárgyalnunk. A beszámolót mindenki megkapta elektronikusan.
Megkérdezi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait , hogy a beszámolókhoz
szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni?
Dr.Szabóné Maszler Judit : megköszöni a meghívást ! A beszámoló számszerűsítve is
mutatja azt a tevékenységet amit a kollégák végeztek. A településen alapvetően rendben
vannak a dolgok. A jelzések iskolai hiányzások miatt érkeznek elsősorban. Van néhány család
aki folyamatos segítséget igényelnek. A településen dolgozó kollégákkal jó a kapcsolat ,
bátran fordulhatunk a munkánk során hozzájuk.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a kiegészítést . Van-e valakinek kérdése,
hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, hogy ha elfogadják a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolóját, kézfeltartással jelezzék. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
28/2014. (V.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Központ munkájáról, a beilleszkedési
programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta 2013-ben Vámosgyörk községben a Gyermekjóléti Központ
munkájáról, a családsegítési és beilleszkedést segítő program feladatairól
és a Családsegítő Szolgálat munkájáról szóló ezen jegyzőkönyv
mellékleteit képező beszámolókat.
A testület az elvégzett munkához gratulál és
területen dolgozóknak.

köszönetét fejezi ki a

Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról.
Gedei Zoltán polgármester: a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
beszámolót kell megtárgyalnunk. Megkérdezném Nemodáné Mészáros Piroskát, hogy
kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
Nemodáné Mészáros Piroska szociális előadó: elmondja , hogy nem kívánja a beszámolót
szóban kiegészíteni.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzat
gyermekvédelmi beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
29/2014. (V.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásának
átfogó értékeléséről szóló beszámolót.
A testület köszönetét fejezi ki a feladatot ellátó hivatali dolgozónak.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
A meghívottak elhagyják a termet !
A harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a képviselő-testületnek ,hogy a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megküldte tájékoztatásul a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. május 15-re tervezett Társulási
Tanácsülésének a Társulás költségvetését érintő dokumentumát, a Társulás költségvetésének
2013. évi teljesítéséről szóló előterjesztést. Az anyagot tájékoztatásul küldték meg, az egyes
tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek nem kell elfogadni!
Az előterjesztést a testület tagjai számára is megküldtük, - így ezen jegyzőkönyvnek is
mellékletét képezi - kérem ennek tudomásul vételét!
Miután
kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
30/2014. (V.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
költségvetésének 2013. évi teljesítéséről szóló
előterjesztés tudomásul vétele
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetésének
2013. évi teljesítéséről szóló előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert ,hogy a Társulási
tagsági jogviszony megszüntetése érdekében önkormányzatunk számára
legkedvezőbb intézkedéseket tegye meg .

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testületnek , hogy a Családi Nap lebonyolítására
2014. május 31-én kerül sor. A szervezéssel most is mint az elmúlt évben Szedmák Szilvia
képviselő van megbízva. Kéri a képviselőt ismertesse a testület tagjaival a tervezett
programot.
Szedmák Szilvia képviselő: az elmúlt évi családi nap programjai részben megismétlődnek.
Részletesen ismerteti a képviselőkkel a családi nap programját .
A szervezésben sokan fognak segíteni . Reméljük ,hogy mind a településen élők ,mind a
meghívott vendégek számára emlékezetes lesz ez a családi nap is.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

