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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. július 7-én 16,00 órakor tartott rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Grózner 

Tiborné képviselő 

 

Igazoltan távol maradtak: Gerencsér Jenő és Kovács Tibor képviselők 

 

Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 

önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 

 

Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az 

ülésen megjelent. Gerencsér Jenő és Kovács Tibor képviselők az ülésről munkahelyi 

elfoglaltságuk miatt maradtak távol.  

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra: 

 

1./ Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

  

(Az átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Elkészült a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, amit képviselő-testületünknek meg kell 

tárgyalnia. Az értékelést a képviselő-testületi megtárgyalást követően meg kell küldeni a 

gyámhatóságnak is. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az átfogó értékelés elkészítését a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény írja elő. A 2013. évi értékelés a 

jogszabályi előírások szerinti tartalommal készült el, tartalmazza az önkormányzat által 

nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló tájékoztatást, valamint részét képezi a 

Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója is. Sajnos a 18 év 

alatti kiskorúak száma Zajkon is csökkenést mutat a 2012. évihez képest. 2013. évben 22 

családban 45 gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 

A 22 családból 11-ben a szülő egyedülálló. Óvodáztatási támogatást 2 családban 2 gyermek 

kapott. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatás 

megállapítása jegyzői hatáskörbe tartozik. Az önkormányzat 2013. évben költségvetéséből 

eseti segélyezésre támogatást nem biztosított. A gyermekétkeztetés a letenyei óvodában és 

általános iskolában biztosítva volt. A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójából kiderül, hogy a 
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településen sok a gondozott gyermek, család. A tavalyi évben a településen 7 védelembe vett, 

7 átmeneti nevelt gyermek volt, illetve 1 gyermek részesült utógondozásban. A Gyermekjóléti 

Szolgálat 16 esetben nyújtott információt, 10 esetben végeztek tanácsadást, 12 alkalommal 

folytattak le segítő beszélgetést és összesen 234 családlátogatást bonyolítottak le. 

Összességében megállapítható, hogy a rossz szociális helyzet miatt magas az ellátottak száma, 

sok gyermek kerül a Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe, gondozásába. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Zajkon magas a munkanélküliek száma. A rossz anyagi helyzet, 

a kilátástalanság, az eladósodás generálja a családi és az iskolai problémákat, amik miatt sok 

az ellátott. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 2013. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés elfogadását. 

Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

21/2014. (VII. 7.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg 

a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

               Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 

 

 

Bagladi Róbert polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,20 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  

jegyző polgármester 

 


