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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak 

ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott 

tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a 

képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak 

(esetünkben Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztályának). A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 

harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói 

feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül 

érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásról, intézkedésről 

tájékoztatja. 

 

A települési önkormányzat számára - az átfogó értékelés elkészítéséhez - a tartalmi 

követelményeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. számú melléklete 

határozza meg. 

 

A Képviselő-testület 2022. évi munkatervében, valamint a Rendelet 10. számú mellékletében 

foglaltaknak megfelelően előterjesztem az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, az átfogó értékelés 

szíves elfogadását. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének……/2022. (V. 12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroskár 

Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló átfogó értékelés elfogadásáról  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

96. § (6) bekezdése alapján készült, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló átfogó értékelést elfogadja. 

 

 

II.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelés Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő megküldéséről. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 



 

Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

Budapest, 2021. április 25. 

           

 

 

 

 

 

 Sashegyi Klaudia Babócsi Beáta  

       gyámügyi ügyintéző osztályvezető 

      az előterjesztést készítője                                                                   előterjesztő 

 

 

 

Melléklet:  

Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  

 

 

 

 


