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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat külön kérelméről  

 
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Tóth Attila, 2019. 

május 8. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult Biatorbágy Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete felé, hogy 2019. 02. 28-ai képviselő-testület a 2019. évi költségvetéséről 

szóló rendelet napirendre tűzését megelőzően benyújtott, de meg nem tárgyalt külön 

kérelmét a bizottság és a testület tárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  

A külön kérelem alapján:  

 

1. Az intézmény 20 éves fennállásának megünneplése. 
 Előadó, műsor, kiadvány 500eFt 
 
2. Prevenciós program: tanulási módszertan a 

3, 5. és 7. osztályosoknak, csoportfoglalkozás keretében. 
Gyakorlatorientált foglalkozás-sorozat, amelynek résztvevői 
a pedagógusok is, akik főleg délután vannak a gyerekekkel. 
A tanulási módszerek ismerete feltétele a sikeres életútnak. 

 Cél, hogy ezeken az évfolyamokon hirtelen megnövekvő tananyag 
mennyiséget minőségi és hatékony módon elsajátítsák a gyerekek. 

 . 600eFt 
 
Összesen: 1,1mFt 
 

A részletes kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

Biatorbágy, 2019. május 9. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
Melléklet:  
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat külön kérelme 
Összeállította: Lengyel Anita egészségügyi referens 

 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (V. 30.) határozata 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat külön kérelméről  

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a  Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat külön kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület a külön kérelemben foglalt infrastrukturális fejlesztés fedezetére 
……………… Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatok keretösszeg 
terhére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Polgármesteri Hivatal 
Tarjáni István polgármester 
2051. Biatorbágy. Baross Gábor u. 2/a. 
 
 
Tárgy:  Külön kérelem 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 

Az utóbbi bizottsági és testületi ülések témája és a költségvetési rendelet 
elfogadásának jegyzőkönyve (2019. 02. 28. 24-25.oldal) alapján ezúton tisztelettel kérem, 
hogy a költségvetés tervezéséhez általam már benyújtott külön kérelmet a bizottság és a 
testület megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
A külön kérelem tartalmát itt megismétlem: 
 
1. Az intézmény 20 éves fennállásának megünneplése. 

 Előadó, műsor, kiadvány 500eFt 
2. Prevenciós program: tanulási módszertan a 

3, 5. és 7. osztályosoknak, csoportfoglalkozás keretében. 
Gyakorlatorientált foglalkozás-sorozat, amelynek résztvevői 
a pedagógusok is, akik főleg délután vannak a gyerekekkel. 
A tanulási módszerek ismerete feltétele a sikeres életútnak. 

 Cél, hogy ezeken az évfolyamokon hirtelen megnövekvő tananyag 
mennyiséget minőségi és hatékony módon elsajátítsák a gyerekek. 

 . 600eFt 
 
Összesen: 1,1mFt 
 
 
 
Tisztelettel:  
 
 
 
 ________________________________ 
 Tóth Attila s.k. 

 intézményvezető 
 
 
 
Biatorbágy, 2019. 05. 08. 
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