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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. májusi ülésére 
 
 

Tárgy: Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - 
átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal.  
 
Az értékelést meg kell küldeni a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A 
Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet a helyi 
önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal 
javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.  

 
A beszámoló szerkezete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló  149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet (Gyer.) 10. számú mellékletében meghatározott sorrendet 
követi. 

 
A Gyvt. 94. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat feladata: 
- a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, 
- a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

 
Biztosítani kell: 
- a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, 
- a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását. 

 
Szervezni és közvetíteni kell: a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.  

 
Fentiekben írt kötelezettségemnek eleget téve az alábbi átfogó értékelést adom azzal, hogy annak 
megtárgyalása után javaslom változtatás nélküli jóváhagyását és a csatolt határozati javaslat 
elfogadását. 

 
 
C s a n y t e l e k, 2015. május 20. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
           Kató Pálné 
              jegyző 
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…/2015. (  .  ) Ökt határozat 
  
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelés elfogadása 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  96. § (6) bekezdésében rögzített kötelezettségének 
eleget téve megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló – a jegyző előterjesztésében benyújtott - értékelést. 

 
2.) A Képviselő-testület a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátását jónak értékelte és a 

feladat jegyzői hatáskörben maradása esetén a jövőben is elvárja (legalább a 2014. évi színvonalon): 
      - a tárgyi feladatellátás hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak való megfeleltetését, 
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását, 
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását, 
      - a jelzőrendszer működtetését, 
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést és 
      - a gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.    
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző, 
               Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozója, 
               Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője, 
               Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
Beszámolás határideje: 2016. májusi testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 39.) 
- Gyermekjóléti Szolgáltató (6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Előadó  
- Irattár  
 
 

   

   

   


