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ELŐTERJESZTÉS 

 
Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi 

működéséről 
 
Tóth Attila a 239/2015.(XII.3.) Kt. határozat alapján 2016. december 31. napjáig látja el a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői feladatait. 

Ezt követően került sor az Intézmény működésével kapcsolatos cselekvési terv 
elfogadására. A cselekvési tervet a képviselő-testület az 5/2016.(I.28.) számú határozatával 
fogadta el és annak 2. pontjában foglaltak szerint a cselekvési tervben szereplő 
intézkedések végrehajtásáról az Intézményvezetőnek 2016. november 15. napjáig kell 
beszámolni. 

Tóth Attila intézményvezető 2016. szeptember 14. napján megküldte a határozat szerinti 
beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására. 

 
 
Biatorbágy, 2016. szeptember 14. 

 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
…/2016. (IX. 29.) határozata 

 
Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi 

működéséről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről szóló beszámolót és 
elfogadja azt. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. november 15. 
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Kivonat 

a 2015. december 3-i Kt ülés jegyzőkönyvéből 

„Tarjáni István: A napirend a Családsegítővel kapcsolatos átvilágításról szóló bizottsági 
döntést hivatott a testülettel is megerősíteni. Ebben foglaltak azok, amelyeket szeretne, ha a 
testület is megerősítene, természetesen összefüggésben a Családsegítő vezetői 
pályázatának kiírásával, illetve az arról való döntéssel. Ebben voltak olyan megállapítások, 
amelyek a működéssel kapcsolatban észrevételeket tettek. Kéri, illetve a határozati 
javaslatban is ez van, hogy ezeknek a hiányosságoknak a feloldására készüljön egy 
cselekvési terv és erről egy beszámolón kelljen tájékoztatni a bizottságot a 
családsegítő új vezetőjének a feltárt hiányosságoknak a megszüntetéséről. Ez 
pótanyagként került kiküldésre az a bizottsági döntés, illetve előkészítő anyag, amely az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén már korábban szerepelt. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Bodorkos Ádám: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta ezt a napirendet 
korábban. A bizottsági ülésen abban már megállapodtak, hogy történik egy olyan módosítás, 
hogy ez az átvilágításáról szól. Fontos, hogy ez még most sem egy javított dolog itt. Ha 
valakinek nem sikerült ezt elolvasni, akkor arról van szó, hogy történt beszélgetés az 
intézményvezetővel és a dolgozókkal. Alapvetően az látszik, hogy van egy belső feszültség, 
amit az anyag szintén tárgyal. Voltak véleményezések egyrészt az intézményvezető 
részéről, a dolgozók részéről. Ezek válaszra is leltek dr. Révész Magdától. Alapvetően fontos 
és abszolút támogatható, amit polgármester úr mond, hogy szükség lesz az új vezetőtől egy 
cselekvési terv kidolgozására, hogy az itt feltüntetett problémák megoldásra kerüljenek. 
Részleteiben nem menne bele, mert elég hosszú napirend volt a bizottsági ülésen is. Ami 
nagyon fontos az az, hogy nyilván ez össze fog kapcsolódni a másik napirendjükkel, ahol az 
új vezetőt fogják kiválasztani és zárt ülés keretein belül beszéljenek. Azóta is folyamatosan 
kapja az üzeneteket az ott dolgozóktól, hogy lehet-e tudni valamit és mindenkinek csak egy 
válasza van, hogy ez zárt ülés anyaga, nem mondhat nekik semmit erről. Nyilván ez a 
testület dolga lesz, hogy elbírálják, de majd később visszatérnek oda, amikor a vezetőt 
tárgyalják.  

Nánási Tamás: Kiegészítést szeretne tenni, hogy nemcsak arról szól az anyag, hogy van 
bent egy belső feszültség, hanem arról is szól, hogy az intézményvezető és a dolgozók 
közti vezetői szintek hiányoznak. Pillanatnyi állapotot rögzít, ami komoly hiányosság 
és a családok ún. holisztikus szemléletű gondozása. Az, hogy a különféle irányokból 
végzett munka valamiféle módon integrálódjon. Itt is elég komoly hiányosságokat mutatott ki 
az anyag. Ezek azért olyan szakmai dolgok, amiről van mit beszámolni. Nem arról kell 
beszámolni, hogy megszűnt-e a feszültség, hanem például ezek a szakmai 
hiányosságok rendbe jöttek-e. 

Lóth Gyula: Meglepődött az anyagon, nagyon részletes volt, nagyon alapos és nagyon sok 
mindent feltárt. Viszont saját szakmai tapasztalata azt mondatja, hogy egy ilyen 
hiányosságok napvilágra kerülése után, lesz egy cselekvési terv, lesz egy beszámoló az 
intézményvezetőtől vagy az új intézményvezetőtől, szeretné, ha eldöntenék, hogy a 
következő ilyen átvilágítást mikor teszik meg. A beszámolóban kérni fognak egy cselekvési 
tervet, amiben bizonyos feladatokat bizonyos időpontokhoz fog rendelni az intézményvezető. 
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Viszont, ha letelik ez az idő, utána záros határidőn belül, pl. 2016. év végén vagy 2017. 
év elején gondoljon arra az önkormányzat, a hivatal, hogy egy hasonló átvilágítással 
nézzék át újból az intézményt. Ezek nem olyan kisebb problémák, amik nem 
indokolnának egy újabb alapos vizsgálatot. 

Tarjáni István: Azért nem tett erre most javaslatot, ezt rábízná az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságra, tehát mind a határidőt, mind, hogy mikor legyen a cselekvési terv. Itt most egy 
elvi döntés születik erről és a bizottság a saját keretei között határozza meg, hogy 
mikorra készüljön el, mikor kell beszámolni az intézményvezetőnek. Ezt a témát ott is 
hagyná és akkor jöjjön vissza testület elé, amikor valami nem működik. Ha működnek, 
akkor örülnek neki, illetve arról is lehet egy tájékoztatása a testületnek, de akkor nincs 
feladata a testületnek. Nem tudja, hogy ez így elfogadható-e? 

Lóth Gyula: Most is azt hitték, hogy működik vagy többé-kevésbé működik a dolog. Azt 
mondja, lehet, hogy ő nem eléggé informált, de ilyen mélységében nem látott bele. Ezért 
mondja, hogy nem a határidőket, hanem azt eldönteni és arról most tudnak dönteni, hogy 
miután azt jelenti az intézményvezető és az Egészségügyi Bizottság, hogy a feladat 
megoldva, utána kell nekik egy kis idő működés közben és utána mindenképpen legyen egy 
hasonló vizsgálat. Ha nem is döntenek róla, akkor kéri jegyző urat, hogy ezt tervezze be 
és a megfelelő időben kerüljön újra vissza napirendre a testület elé, hogy rendeljenek 
meg egy hasonló felmérést. Ha jól emlékszik, ez is megrendelés alapján történt, egy erre 
szakosodott doktornővel. 

Tarjáni István: Így már érti, akkor befogadja. A cselekvési tervben foglaltak 
végrehajtását egy újabb átvilágítással erősítik meg. Ezt befogadja, egyetért vele, és a 
részletekről pedig a szakbizottság döntsön. Amennyiben kérdés, hozzászólás, észrevétel, 
javaslat nincs, a vitát lezárja és akkor az így módosított határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

 
Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozat hozza.” 
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