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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Átfogó értékelés a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi faladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit referens 

Előterjesztés egyeztetve: Pósáné dr. Pécsi Szilvia szociális főosztályvezető 

Testületi ülés időpontja:  

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

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

dése 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-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értéke-

lést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell 

küldeni a gyámhatóságnak. 

A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a telepü-

lési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt 

szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfogla-

lásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

A 2019. évi értékelést az előző évekhez hasonlóan az Újpesti Szociális Intézmény gyermekjóléti te-

vékenységéért felelős vezetői a területhez kapcsolódó intézmények, szervezetek munkatársaival 

együttműködve készítették el. 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a kerület szociális szakmai vezetőinek munkásságával 

összhangban elkészült 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfo-

gó beszámolót fogadja el és támogassa. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelem-

ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében megho-

zott …/2020. (V…..) határozata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi átfogó értékelés 

elfogadásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármester úgy dönt 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, 

hogy a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi átfogó értékelést elfogadja. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

Budapest, 2020. május 26. 

Kanász-Nagy Máté 

 

Az átfogó értékelés- terjedelmére tekintettel- a Népjóléti Alpolgármesteri titkárságon megtekinthető. 
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