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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
Szám: 22/2014 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. szeptember 10-én, (szerdán) 8:15 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Máté István képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: Dr. Papp Judit aljegyző 
Balsai Judit osztályvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Hajzer Annamária 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pont: 

1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2013. évi gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
140/2014.(IX.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
 Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Zárt napirendi pont: 

2. Javaslat a bölcsődeépítéshez kapcsolódó hitel felvételére (zárt ülésen 
tárgyalandó) 
139/2014.(IX.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. Javasolja a 
meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 6 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
 

Napirend megtárgyalása: 
 
1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2013. évi gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
140/2014.(IX.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat.  
 
A jogszabályi változások miatt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról külön átfogó jelentést kell készíteni, ezt a jelentést a testületnek 
tárgyalnia kell. A hivatal beszámolója kapcsán mindig érintettük ezt a témakört 
is, de most külön értékelést és tájékoztatót kérnek.  
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A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti engedélyezési és ellenőrzési osztálya is felhívta a figyelmünket 
arra, hogy e tájékoztatót 2013. évre külön küldjük meg. Ennek a 
kötelezettségünknek haladéktalanul eleget kell tennünk, így a Képviselő- 
testület elé az alábbi határozati javaslatot terjesztem. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete 6 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatott hozta: 

 
176/2014.(IX.10.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról 
szóló –a határozat mellékletét képező- tájékoztatót tudomásul 
veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Molnár Éva jegyző 

 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

k.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Hajzer Annamária 
jegyzőkönyvvezető 


