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EL

TERJESZTÉS

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
2017. május 29. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére

El terjesztés címe és tárgya:
Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi és gyámügyi
tevékenységről
Tárgykört rendez jogi norma:
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvény
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet

El terjeszt :
Az el terjesztést készítette:

Mészáros Lőrinc polgármester
Dr. Fehér Diána aljegyző

Tisztelt Képvisel -testület!
A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzatoknak
minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete
tartalmazza.
Ennek megfelelően az elkészítendő értékelésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
1. A település demográfiai mutatóit,
2. az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítását,
3. az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatását,
4. a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatását,
5. a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján,
6. a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatását (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának
az általuk elkövetett bűncselekmények számának, bűnelkövetés okainak bemutatását és
7. a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködést.
Az átfogó értékelést az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Az értékelésben az
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása az
intézményfenntartó társulás keretében működtetett Oltalom Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény (8086 Felcsút, Fő u. 75.) beszámolója alapján készült (2. melléklet).
Kérem a tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatalát.
Felcsút, 2017. május 22.
Tisztelettel:
Mészáros Lőrinc
polgármester

Határozati javaslat

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
…/2017. (V.29.) számú határozata
Felcsút Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésr l
Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva
 a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló az
előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező átfogó értékelést megtárgyalta és azt
elfogadja,
 az értékelésről a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát
tájékoztatja.
Határid : 2017. május 31.
Felel s: Dr. Fehér Diána aljegyző
(határozat és értékelés megküldése)

