ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.§.(6)
bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. Az értékelés tartalmi
követelményeit a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendelete írja elő, melyek a
következők:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek 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.
3. 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.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6. 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.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).
Az értékelést a képviselő-testület által történő megtárgyalását követően meg kell küldeni a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A szociális és gyámhivatal az
értékelést követő 30 napon belül javaslattal élhet.
A tavalyi évben elfogadott értékelésre a Szociális és Gyámhivatal észrevételt tett arra
vonatkozóan, hogy a jövőben a beszámoló térjen ki a válsághelyzetben lévő várandós anyák
gondozására valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kapcsán az önkormányzatot
terhelő kiadás nagyságára. Ezeket a mostani értékelésbe beépítettük.
Az átfogó értékelés a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően készült el.
Az átfogó értékelést a szociális bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az értékelés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Tengelic 2014. május 21.
Tolnai Lászlóné
jegyző
Határozati javaslat

1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékelést a mellékletben szereplő
tartalommal.
2. Felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámolót küldje meg a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: jegyző
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