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Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés tata|mźnak ľészletes ĺsmeľtetése
A gyermekek védelméről és a gyámugyí ígazgatźsľól szóló 1997. évi )oo(. t<ĺrvény (a to-
vábbiakban: GyVt.) előíľja a teleptilési ĺjnkoľmányzat számźtta átfogő éľtékęlés készítését a
gyermekjóléti és a gyeľmekvédelmi feladatainak el|átásárő| a kiilön jogszabáIyban meghatá-
rozott taľtalommal. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a2016. évre vonatkozó
átfogő éľtékelés, melyet a törvényi előírás szerinti megÍfugya|ását és elfogadását kĺivetően a
Budapest Főváros Koľmányhivata|a részéte kell megkiildeni.

il. A beteľjesztés indoka
A gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatok ellátásĺíról szőIő 2016. évi átfogó éľtékelés
jogszabá|yban meghatározott hataľidőben (május 31.) történő elfogadásához a Képviselő-
testtilet 2017 . május 1 l. napon megtartott ülésén hozott döntése szükséges.
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Előterjesztő : Santha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testtileti Ĺilés időpontj a: 2017 . május 1 1. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest JőzseÍválrosi onkormńnyzat 2016. évi gyeľmekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáľól szĺóló átfog.ő éľtékelés elfosadásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, ahatźrozat e|fogađásźůloz egyszeru szavazattobb-
ség szfüséges.
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Váľo s gazdálkodás ĺ és Pénzügyi Bizottság v éIemény ezi

Emberi Erőfoľľás Bizottság véleményezi X
Határ ozati jav as|at a bízottság szźtmźtr a:

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés megtárgya|ását.
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ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása
A dĺjntés cé|ja a gyermekjóléti és gyeľmekvédęlmi feladatok e||átásarőI szőIő 2016. évi átfogó
éĺtékelés elfogadása. Az źĺtfogő éľtékelés elfogadása pénzngyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet
A Magyarország helyi önkormźnyzatairóI szóló f}ll. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: Mötv) 23. $ (5) bekezdés 1 1. pontjában foglaltak szerint a kerĹileti cinkormányzat felada.
ta különĺisen a gyeľmekjóléti szo|gáItatások és ellátások biztosítása.

A GyVt. 96. $ (6) bekezdésében foglaltak a|apjźn a települési ĺinkoľmanyzat és az á|Iaĺrlfenn-
taľtói fęladataíĺak el|átásfua a Kormány renđeletében kijelölt szerv a gyeľmekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak eLlźtásźttól május 31-éig _ a külcjn jogszabá|yban meghatározoíl
tartalommal - átfogó éľtékelést készít. Az értéke|ést _ települési ĺinkoľmányzat esetén a Kép-
viselő_testĹilet általi meglźlĺgyalást kĺivetően _ męg kell kiildeni a gyánlhatőságnak. A gyĺím-
hatóság az értéke|és kézhęzvételétől szźtmított haľminc napon beliil javaslattal élhet a telepü-
lési <jnkormźnyzat, illetve az źtl|am fenntartói fęladatainak el|átásźra a Koľmány rendeletében
kijelcilt szerv felé, amely hatvan napon belül éľdemben megvizsgálja a gyánlhatőság javaslata-
itésállásfog|a|ásátő|,intézkedéséroltájékońatja.

A telepiilési önkormanyzat źita| készítendő átfogő éľtékęlés tartalmi k<ivetelményei a gyám-
hatóságokĺól, valamint a gyeľmekvédelmi gyámügyi eljaľásról sző|ő 14911997. (IX. 10.)
Korm. rend. 10. sz. mellékletében meghatározottak szerint aza|ábbiak
. atelepülés demográfiai mutatói, külĺin<js tekintettel a 0-18 éves koľosztáIy adataíra,
. az önkoľmányzat źita| nyújtott pénzbelí, természetbeni ellátások biztosítása:

- a ľendszeľes gyennekvédelmi kedvezményben részestiLők száma, kéľelmezőkĺe vonat-
koző źitalénosítható adatok, elutasítások szźtma, főbb okai, önkoľmĺĺnyzatot terhelő ki-
adás nagysága,

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabá|yozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokľa vonat-
kozó adatok,

- gyermekétkeztętés megoldásának módjai, kedvezményben ľészestilőkľe vonatkoző sta-
tisztikai adatok.

. az ĺĺnkoľmiínyzat á|tal biztosított személyes gondoskodást nýjtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgá|tatás biztosításának módja, mfüödésének tapasńa|ata (a|ape|Iá-

tásban részesülők száma, gyeľmekek veszé|yeztetettségének okai, válsághelyzetben
lęvő várandós anyfü gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása,
j e|zőr endszer tagj aival való e gyĹittmfü ö dé s tapasz ta|ataĹ),

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyeľmekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen eI|átások igénybevétele, s az ezze| összefüggő tapaszta|atok,

. a feliigyeleti szervek áItaI gyźtrrĺhatósági, gyermekvédęlmi tertileten végzett szakmai elle.
nőrzések tapaszta|atainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gá|tatő tevé-
kenységet végzők ellenőrzésénęk alkalmávaltettmegáIlapitások bęmutatása,

o jĺivőľe vonatkozó javaslatok, célok meghattnozása a Gyvt. előírásai a|apján (milyen ellá-
tásokľa és intézményekľe lenne szükség a pľoblémfü hatékonyabb kezelése éľdekében,
gyermekvédelmi pľevenciós elképzelések),

. a bűnmegelőzési pľogram fobb pondainak bemutatása (amennyiben a településen késztilt
ilyen progľam), valamint a gyermekkoru és a fiatalkoru bűnelkövetők számźnak az źita-
luk elk<jvetett búncselekmények szźrnźlnak, a bűnelkövetés okainak bemutatása,

o a települési önkormányzat és a civil szervęzetek közcjtti együttmfüödés keretében milyen
feladatok, szoIgáItatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szake|Iá-
tás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Kérem az a|ź.řbi hatźlr o zati j avas l at e l fo gadás át.
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Hztározati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

elfogadja a Budapest Józsefuarosi Önkoľmźnyzat2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
felađataí ellátásaľól szőIő, ahatźlrozatmellékletét képező źftfogő értékelést.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. május 1 1.

A dłintés végľehajtásńt végző szeľvezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Human-
kapcsolati lroda.

Budapest, 2017. április 28.

Santha Pétemé
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyzó
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