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Előterjesztés 
 

a 2015. évi nyári táborokról, a hátrányos és a halmozottan hátrányos 
gyermekek elhelyezéséről, szociális étkezésről, bűnmegelőzési programról 

 
A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a májusi 
ülésén tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a tanév befejezését követően 
milyen lehetőségeket kínálnak fel a településen élő gyermekek és fiatalok számára a 
nyári szabadidő hasznos eltöltésére.  
 
A tájékoztatót az Egészségügyi és Szociális Bizottságot és az Oktatási és Kulturális 
Bizottság megtárgyalta és az Oktatási és Kulturális Bizottság kérte, hogy a júniusi 
ülésen a részvételi díjakkal, valamint a felmért igényekkel kiegészített előterjesztés 
kerüljön ismét a bizottság napirendjére. 
 
Tóth Attila intézményvezető 2015. június 15. napján megküldte a kiegészített 
javaslatát a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok nyári szabadidő eltöltésére, 
étkezésére. 
 
A tájékoztatóból kiderül, hogy körülbelül 15 gyermek várható nyári tanítási szünet 
idejére a Szabadság utca 8. szám alatti Ifjúsági Pontban. A ifjúságsegítés célja, hogy 
hétköznap 10-17 óra között felügyeletet és ebédet biztosítson a hátrányos helyzetű 
gyermekek számára.  
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2015. június 17. 
      

            Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

 
Előkészítésben résztvevők: 
Összeállította: Lengyel Anita egészségügyi referens 
Felelős: dr. Szabó Ferenc, Szervezési Osztály vezetője 
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„A” Határozati javaslat  
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2015. (VI. 25.) határozata 

 
a 2015. évi nyári táborokról, a hátrányos és a halmozottan hátrányos 

gyermekek elhelyezéséről, szociális étkezésről, bűnmegelőzési programról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 
  

1. támogatja a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
kezdeményezését, mely szerint a hátrányos és a halmozottan hátrányos 
gyermekek részére felügyeletet biztosít a nyári szünet idejére a Szabadság 
utca 8. szám alatti épületben, 

2. a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat részére a 
2015. évi költségvetés Ifjúságpolitikai keretéből 500.000 forint támogatást 
nyújt a program megvalósításához. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
 

„B” Határozati javaslat  
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2015. (VI. 25.) határozata 

 
a 2015. évi nyári táborokról, a hátrányos és a halmozottan hátrányos 

gyermekek elhelyezéséről, szociális étkezésről, bűnmegelőzési programról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete pénzügyi forrás hiányában nem tudja támogatni 
a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezését, 
mely szerint a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek részére felügyeletet 
biztosít a nyári szünet idejére a Szabadság utca 8. szám alatti épületben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
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