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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. május 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

 

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

továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet 

a közgyűlés megtárgyal. Ezt követően az értékelést meg kell küldeni a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 1.2.8. pontjában foglaltak szerint az Esélyteremtési Bizottság feladata az értékelés 

közgyűlési döntésre történő előkészítése. Ennek megfelelően a bizottság az értékelést 

előkészítette, amely a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározottak szerint az 

alábbiakat tartalmazza: 

 

 a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, 

 az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra vonatkozó adatokat, 

 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatását,  

 a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzéseinek 

megállapításait,  

 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján,  

 a bűnmegelőzési program, illetve koncepció főbb pontjait,  

 a civil szervezetekkel történő együttműködés kereteit.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet mellékleteként szereplő, az 

önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

értékelést jóváhagyni szíveskedjen.  

 

 

Kecskemét, 2017. április 28. 

 

 

                        Engert Jakabné 

  bizottsági elnök



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

            /2017. (V.25.) határozata 

Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 7739-15/2017. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól 

készült értékelést elfogadja.  

 

2. A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti 

értékelést küldje meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Mák Kornél alpolgármester 

 

      

 

 

 


