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Iktató szám:  102/2022. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 12-i ülésére 

 
Tárgy:  Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
  
Előterjesztő:  Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
Készítette: Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

 Gajdos Adrienn, Köznevelési és Intézményi Csoport    
   

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 2022. május 11. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

 minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

(a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet 

a Képviselő-testület megtárgyal.  

 

A Humánszolgáltatási Iroda elkészítette Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

értékelését, amit jelen előterjesztéshez mellékelek.  

 

Az értékelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: 

 

 a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, 

 az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra vonatkozó 

adatokat, 

 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatását,  

 a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzéseinek 

megállapításait,  

 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján,  

 a bűnmegelőzési program, illetve koncepció főbb pontjait,  

 a civil szervezetekkel történő együttműködés kereteit.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az értékelés megtárgyalására és elfogadására. 

 

 

Budapest, 2022. május 3. 

 

 
 

  

 Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 

  címzetes főjegyző 

 

 

 

  



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1. elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelését 

küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

részére. 
 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 


