
 

TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
A Szociális Bizottság 2019. május 27. napján megtartott nyílt bizottsági üléséről 
 
Helye: Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem 
 
Jelen vannak:  
 
Halász Terézia bizottsági elnök 
Szigeti Antal bizottsági tag 
dr. Vida Rolland bizottsági tag 
Baltási Klára bizottsági tag 
 
Jegyzőkönyvvezető: dr. Lack Mónika  
 
Halász Terézia a Bizottság elnöke köszönti a bizottsági tagokat és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A 
bizottság egyhangú szavazással a következő napirendet elfogadja. Felkéri Szigeti Antalt a jegyzőkönyv hitelesítésére.  
 
Javasolt napirend:  
 
1./Segélyezési ügyek ( zárt ülés ) 
Előterjesztő: Igazgatási előadó 
 
2./ Beszámoló a jegyzői határkörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
tevékenységről. 
Előadó: Jegyző 
 
3./ Beszámoló a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységről, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
munkájáról. 
Előadó: Jegyző 
 
4./ Beszámoló az Egészségügyi helyzetről 
Előadó: Jegyző 
 
Egyebek 

 
Napirendek tárgyalása 
2./ Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatokról 
Előadó: Jegyző 

Halász Terézia  Bizottság Elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 

 
Képviselő-testülete 

Szociális Bizottságának 
állásfoglalás 

4/2019.(V.27.)SZB állásfoglalás 
 

A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról 
és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 



 
3./Beszámoló a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységről, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
munkájáról. 
Előadó: Jegyző 

   
dr.Lack Mónika jegyző: 2018. májusától a Gyermekjóléti és Családsegítő feladatokat a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társuláson keresztül a HÍD Családsegítő Szolgálat látja el. A jelenlévő családsegítő Szvoboda Lajost kérem, hogy 
mutassa be az elmúlt éves munkájukat. 

Szvoboda Lajos ismertette a  Családsegítő Szolgálat munkáját, az elmúlt év tapasztalatait. 

Halász Terézia a Bizottság Elnöke szavazásra bocsátja a napirendi pontot. 

A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: 
 

Képviselő-testülete 
Szociális Bizottságának 

állásfoglalás 

5/2019.(V.27.)SZB állásfoglalás 

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenységről, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról szóló beszámolót. 

 
4./ Beszámoló az Egészségügyi helyzetről  
Előadó: Jegyző 

 
Halász Terézia Bizottsági elnök köszönti a megjelent egészségügyi szolgáltatókat. Felkéri a háziorvosokat és a 
védőnőket, hogy egészítsék ki az írásban leadott beszámolójukat, illetve ha valamit fontosnak tartanak megemlíteni. 
 
dr. Asztalos Mária és dr. Kiss-Leizer Márta háziorvosok is jelzik, hogy az új Egészségház működésével nagyon jó 
tapasztalatuk van. Információjuk van arról, hogy az klíma berendezés is hamarosan megépül, amelyet nagyon várnak, 
mivel a nyári melegben ez valószínűleg meg fogja könnyíteni a munkájukat. 
 
Halász Terézia Bizottsági elnök szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 

A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: 
  

Telki község Szociális Bizottság 
6/2019. (V.27.) számú 
Szociális Bizottsági 

állásfoglalása 
 
A Szociális Bizottság  4 igen szavazattal- egyhangúlag  – 4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor –elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a gyermek háziorvosi szolgálat 2018.évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: 
  

Telki község Szociális Bizottság 
7/2019. V.27.) számú 
Szociális Bizottsági 

állásfoglalása 
 
A Szociális Bizottság  4 igen szavazattal- egyhangúlag  – 4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor –elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a felnőtt háziorvosi szolgálat 2018.évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: polgármester 

 

A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: 
  

Telki község Szociális Bizottság 
8/2019. (V.27.) számú 
Szociális Bizottsági 

állásfoglalása 
 
A Szociális Bizottság  4 igen szavazattal- egyhangúlag  – 4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor –elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a védőnői szolgálat 2018.évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Több hozzászólás nem volt, a SZB elnöke a bizottsági ülést bezárja. 

 

Telki, 2019. május 27. 

 

 
Halász Terézia                                                                    Szigeti Antal 

SZB elnök                                                                              SZB tag 


