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B e s z á m o l ó 
az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  

feladatainak ellátásáról 

 

 

  Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési 

önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

minden évben– a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó 

értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetében a 

képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. A 

gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 

javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Amennyiben javaslat 

érkezik, a képviselő-testületnek hatvan napon belül érdemben meg kell 

vizsgálnia azt, és az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatni kell a 

gyámhatóságot. 

 

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi 

követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú 

mellékletének I. pontja határozza meg, az előterjesztés annak megfelelő 

felépítésben és tartalommal készült: 

 

I.   A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves 

korosztály adataira. 
 

II..   Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

biztosítása: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, 

kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb 

okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 

juttatásokra vonatkozó adatok, 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre 

vonatkozó statisztikai adatok. 
 

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások bemutatása: 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének 

tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek 

veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós anyák 

gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer 

tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 



- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 

biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s ezzel összefüggő 

tapasztalatok. 

 
 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák 

hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
 

IV.  A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a 

gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 

bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
 

V.  A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti 

együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában 

vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős 

programok, drogprevenció stb.). 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadni 

szíveskedjen. 
 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  

1. az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére 

küldje meg. 

 

 

Határidő: azonnal 
 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 
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