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Füzesgyarmat Város Önkormányzat  

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. 

 (66) 491-401, Fax: 491-361 

                                                    E-mail: fgyphiv@globonet.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. május 30-án tartandó ülésére. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékelése. 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. törvény 96. § 

(6) bekezdése rendelkezése alapján, „A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a 

közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az 

értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi 

önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 

gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” (gyámhivatal alatt 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát kell érteni) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységét, több 

intézmény munkáját összehangolva és irányítva, illetve intézményekkel és szervezetekkel 

együttműködve végzi. 

 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban, a Hatósági Csoport szervezetében 

államigazgatási hatósági feladatot végeznek: 

 jegyzői I. fokú gyámhatóság (feladatainak jelentős része 2013.01.01-től 

kormányhivatalhoz került az itt maradt feladatokat a szociális csoport látja el)  

 városi gyámhivatal (területi ellátási kötelezettsége: Füzesgyarmat, Kertészsziget és 

Bucsa közigazgatási területére terjed ki) (2013.01.01-től kormányhivatalhoz került) 

 szociális csoport államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatokat lát el, 

döntésre előkészíti a polgármester részére a beiskolázási segély  /tankönyvtámogatás/, 

a szociális és egészségügyi bizottság részére a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

kérelmeket. (2. sz. melléklet)  

  

Nem hatósági feladatellátás keretében végeznek gyermekvédelmi tevékenységet: 
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 Védőnői szolgálatok a polgármesteri hivatal szervezetében. Három szolgálat 

közül egy szolgálat feladatellátása kiterjed Kertészsziget községre is. (3. sz. 

melléklet) 

 Bölcsőde a polgármesteri hivatal szervezetében. (4. sz. melléklet) 

 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú művészeti Iskola, Napközi Otthonos 

Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél az iskolai gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős és az óvodai gyermekvédelmi munkaközösség.. (5-6. sz. 

melléklet) 2013.01.01-től az iskolai, a művészeti oktatás a tankerülethez, a 

pedagógiai szakszolgálat a megyei kormányhivatalhoz került. Az Óvoda önállóan 

működő intézményként fenntartásunkban maradt. 

 Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZI)  
látja el a gyermekjóléti szolgálati feladatokat . (7. sz. melléklet) 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység feladatainak ellátásához a feladatellátó 

„egységek” folyamatosan tartják a kapcsolatot, és egymás felé jelzéssel élnek. Az 

információáramlást segíti elő a rendszeres időszakonkénti szervezett gyermekvédelmi 

konzultáció, az ESZI által – évente hat alkalommal - összehívott értekezlet ahol a területek 

képviselői egyeztetik az aktuális feladatokat és nagyon sok hasznos, a gyermekvédelmi 

munkát segítő információhoz jutnak. 

 

A többször módosított gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tételesen meghatározza a 

tartalmi követelményeket a helyi önkormányzatok számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) 

bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez. 2013. január 1-től hatályos rendelet 10. 

sz. melléklete már nem kéri a jegyzői gyámhatóságra és a gyámhivatalokra vonatkozó 

értékelést (4. és 5. pont), így az előterjesztés és az értékelés ezeket nem tartalmazza. 

 

Az átfogó értékelést (1. sz. melléklet) ennek megfelelően készítettük el, és az a rendelet 

mellékletében megjelölt szempontok szerinti összeállításban tartalmazza az egyes területek 

feladatellátásának adatait.  

 

A feladatellátás részleteinek és összefüggéseinek megismeréséhez indokoltnak tartjuk, hogy 

az előterjesztéshez csatoljuk a szakterületek - Polgármesteri Hivatal, a védőnők, a bölcsőde, 

az oktatási és nevelési intézmények, és az ESZI - szakembereinek részletes beszámolóit is, 

melyek az előterjesztés fentiekben jelölt mellékleteit képezik.  

 

1. sz. határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló szakterületi beszámolókat és 

az átfogó értékelést elfogadja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, és az 

előterjesztés anyagát mellékleteivel együtt küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A testület a munkatervében minden évben napirendre tűzi a Szeghalom Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény füzesgyarmati telephelye beszámolóját az általa 

ellátott valamennyi feladatáról, mely beszámolót a gyermekvédelmi tevékenység átfogó 

értékelésével együtt egy napirend keretében tárgyal meg. 

Az intézmény vezetője Tóth Julianna Igazgató Asszony a szakfeladatonkénti részletes 

beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. (8. sz. melléklet) 

 

2. sz. határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény füzesgyarmati telephelye 

feladatellátásáról szóló elfogadja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, és az 

előterjesztés anyagát mellékleteivel együtt küldje meg a Szeghalom Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelést, valamint a Szeghalom 

Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény tárgyalja meg, és fogadja el. 

 

 

Füzesgyarmat, 2013. május 16. 

 

 

Bere Károly 

polgármester 

 


