
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője
Kiss Dénes rendőr őrnagy bűnmegelőzési alosztályvezető

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 05. 08.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 05. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése  alapján  a  helyi  önkormányzat  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatai
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 9058-21/2018.
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

1



Egyéb megjegyzések: -
JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.)  96. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. 
A beszámoló tartalmi követelményeit  a  gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete határozza meg,
mely szerint:
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. 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.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
◦ gyermekjóléti  szolgáltatás  biztosításának  módja,  működésének  tapasztalata

(alapellátásban  részesülők  száma,  gyermekek  veszélyeztetettségének  okai,
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),

◦ gyermekek  napközbeni  ellátásának,  gyermekek  átmeneti  gondozásának
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4.  A felügyeleti  szervek által  gyámhatósági,  gyermekvédelmi  területen végzett  szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

5.  Jövőre vonatkozó javaslatok,  célok meghatározása a Gyvt.  előírásai alapján (milyen
ellátásokra  és  intézményekre  lenne  szükség  a  problémák  hatékonyabb  kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

6.  A  bűnmegelőzési  program  főbb  pontjainak  bemutatása  (amennyiben  a  településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának
az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

7.  A  települési  önkormányzat  és  a  civil  szervezetek  közötti  együttműködés  keretében
milyen  feladatok,  szolgáltatások  ellátásában  vesznek  részt  civil  szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Az értékelést –  annak elfogadását követően –  meg kell küldeni a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Az előterjesztésre kerülő anyag a fent említett jogszabály szerinti tartalmi követelményeknek
eleget téve a 2017. évben végzett munkáról nyújt átfogó tájékoztatást  (a beszámoló a
határozati javaslat melléklete).

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság az előterjesztést a 2018. május 8-i ülésén
megtárgyalta, a határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatta.
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Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az előterjesztést a 2018. május 8-i  ülésén
megtárgyalta, 7:0:0 arányban támogatta.
Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2018.  május  8-i  ülésén
megtárgyalta, 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (V. 17.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2017. évben
végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a határozat
mellékletét képező beszámolót. Megállapítja, hogy az önkormányzat az SZMSZ-ében, az
érintett osztályok a polgármesteri hivatal SZMSZ-ében, az önkormányzat intézményei
pedig az alapító okiratukban foglaltak szerint gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladataiknak eleget tettek.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert, hogy az átfogó
értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámügyi Osztályát a határozat és annak melléklete megküldésével.

Felelős: - a határozat közléséért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. május 31.

Dunaújváros, 2018. május 17.

Lőrinczi Konrád s.k. Izsák Máté s.k.
a szociális, egészségügyi, az oktatási, kulturális, ifjúsági és

és lakásügyi bizottság elnöke sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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