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                      ELŐTERJESZTÉS 

                      Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

                     2018. május 24. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 
 

Tárgy: Gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, a 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése  

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület munkatervébe felvételre került a gyermekjóléti ellátások alakulása és a 2017. 

évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése. 

 

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

továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat és az állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 

esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A 

gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság 

javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

A Gyvt. 104. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó 

állami intézmény fenntartója ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének 

törvényességét. A Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontja szerint ellenőrzi és évente egy alkalommal 

értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a 

gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát, 

 

Fenti jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

2017. évi ellátásáról szóló értékelést a gyermekjóléti szolgálat és a polgármesteri hivatal 

elkészítette.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szakmai beszámolóra vonatkozó döntése meghozatalára! 

 

Alsózsolca, 2018. május 16. 

 

 

 

 Szilágyi László 

 polgármester 
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Határozati javaslat  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  

…/2018. (V. 24.) határozata  

a gyermekjóléti ellátások alakulásáról, a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 

 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátások alakulásáról, a 

2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről szóló 

beszámolót elfogadja/nem fogadja el. 

 

Felelős: polgármester, Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, jegyző 

Határidő: azonnal 

 
 














































