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Tisztelt Közgyűlés!
A települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében, illetve a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 10. számú mellékletében meghatározottak szerint − minden év
május 31-ig − átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Az átfogó értékelésnek a Korm. rendeletben előírt kötelező tartalmi követelményeknek kell
megfelelnie, amelyek az alábbiak:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
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.
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.
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
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.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A mellékelt átfogó értékelés tartalmazza a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi elemeket,
illetve részletesen foglalkozunk néhány, a gyermekek védelme tekintetében általunk fontosnak
ítélt területtel, hogy bemutathassuk a debreceni gyermekek érdekében végzett tevékenységeket.
Debrecen Megyei Jogú Város gyermekjóléti ellátásában résztvevő és a gyermekjóléti feladatok
ellátását biztosító intézmények, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátók – a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét
észlelő rendszer
(a továbbiakban: jelzőrendszer) tagjai – a 2018. évben végzett
tevékenységükről a jogszabályi előírások szerint elkészítették a beszámolójukat.

A jelzőrendszer tagjai a jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tettek, a gyermekjóléti
szolgáltatást végző intézmények az éves szakmai tanácskozásaikat megtartották, melyeken a
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók bemutatták az előző évi tevékenységük főbb jellemzőit,
valamint értékelték a jelzőrendszer működését.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának értékeléséről szóló közgyűlési előterjesztés a Korm. rendelet tartalmi
követelményeinek figyelembevételével készült, amely a tanácskozások, éves beszámolók és az
intézmények, gyermekjóléti tevékenységet végző szervezetek, jelzőrendszeri tagok, valamint a
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és Kulturális Osztálya adatközléseit tartalmazza.
Az átfogó értékelést – a Gyvt. 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – a képviselő-testület
általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak (Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya). A gyámhatóság az értékelés
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé,
amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi XXXI. törvény 96. §
(6) bekezdése és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak
alapján
1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését a melléklet szerint.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az értékelést küldje meg a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya vezetőjének.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztályának az értékeléssel kapcsolatos esetleges javaslatait vizsgálja meg, és
azt az azzal kapcsolatos állásfoglalásról, intézkedésekről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
javaslatainak kézhezvételét követő 60. nap
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. május 10.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

