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1            ELŐTERJESZTÉS – 9. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. május 31. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: aljegyző 
Előterjesztő: polgármester/jegyző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. 

évi beszámoló 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja a helyi önkormányzat beszámolási 
kötelezettségét a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A Gyvt. 
végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza ezen átfogó 
értékelés tartalmi követelményeit. 
A beszámoló a tartalmi követelményeket alapul véve, ellátásonként, illetve támogatásonkénti 
bontásban készült. 
 
Gyvt. 96. § (6) bekezdés szerint: 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. 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 állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 
 
 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni 
és abban döntésüket meghozni! 
 
 
Nagymaros, 2022. május 26.          
         Heinczinger Balázs s.k. 

              polgármester 
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Határozati javaslat 

 
 

Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

____/2022 (V.__.) határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1./ az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolóját - 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján - 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
2./ továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 
 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 
 
 

 

 
Nagymaros, 2022. május 26.     
 
 
                

 


