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Gyü: 222.552 /2007.

Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

H     e     l     y     b     e     n     

Tisztelt Közgyűlés!

I.     Tartalmi     összefoglaló:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
/továbbiakban Gyvt. / 96. §-ának (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-éig –  a 
külön jogszabályban meghatározott tartalommal –  átfogó értékelést kell készíteni, 
melyet a közgyűlés megtárgyal.

A 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 8. sz. melléklete fogalmazza meg azokat a 
tartalmi követelményeket, melyeket az értékelés elkészítésénél figyelembe kell venni:

- a város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
- az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása
- jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
- a gyámhivatal hatósági intézkedései
- a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatai
- jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
- a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása
- az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

II.     Az     önkormányzat     stratégiájához     való     viszonya:     

 A Közgyűlés 2007. január 29-i ülésén fogadta el a 2007-2013 évre vonatkozó 
Gyermekvédelmi Fejlesztési Koncepciót, mely meghatározza azokat az elvégzendő 
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alapvetően szükséges feladatokat, melyek megvalósításával jelenlegi 
gyermekvédelmi rendszerünk tökéletesedik. Mindezek a feladatok összhangban 
állnak a gyermekek érintő, az önkormányzat által elkészített egyéb stratégiákkal.

III.     Előzmények:  

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elkészítésére 
első ízben a Gyámügyi Osztály 1997. november 01. napját követő kialakítása után 
2000. évben került sor. A beszámolót a Közgyűlés V-91/73.291/2000. sz. 
határozatával elfogadta.

Ezt követően minden év május 31-ig sor került a város gyermekvédelmi 
tevékenységéről készített beszámoló előterjesztésére.

IV.     Várható     szakmai     hatások:  

Maga a beszámoló azzal hat közvetlenül a szakmai munkára, hogy évente 
összefoglalva bemutatásra kerül a korábbi évben elvégzett munka minden 
gyermekvédelmi területen. Év közben a gyermekvédelmi intézményrendszer 
képviselőivel, a jelzőrendszer tagjaival elemezzük az elvégzett feladatokat, és a még 
ránk váró, meg nem valósult tennivalókat, terveket, ami ösztönző hatással van a 
gyermekvédelemi munka minőségi színvonalon történő elvégzésére.

A beszámolóhoz az intézmények által adott összefoglaló tájékoztatók elkészítése 
olyanfajta rendszerességet visz a munkánkba, melyre még ezen a nagyon egyedi 
feladat megoldásból összetevődő munkafolyamatban is szükség van.

V.     Várható     gazdasági     hatások:  

A beszámolónak nincs közvetlen gazdasági hatása, a gyermekvédelmi munkában 
előírt feladatok költségkihatása egyedileg egyeztetésre került.

VI.     Kapcsolódások:  

Az 1997.évi XXXI. törvényben és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint valamint a 15/1998. (V. 30.) NM. sz. rendelet 
előírásaival összhangban történik a gyermekvédelmi tevékenység szervezése.  

VII.     Fennmaradt     vitás     kérdések:     

Az egyeztetés során nem maradt vitás kérdés.
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VIII.     Javaslat     a     sajtó     tájékoztatására:     

A lakosság tájékoztatása a szokásos módon történhet.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján tisztelettel kérem a Közgyűlést a mellékelt beszámolóban foglaltak 
megvitatására és a határozati javaslat elfogadására:

Határozati     javaslat:  

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a „Beszámoló 
a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól”  készült 
előterjesztést.

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a 2004-2006 évi 
közgyűlési határozattal elfogadott feladatok –  nevelőszülői hálózat, anya-gyermek 
együttes elhelyezése, CsSK Gyermekjóléti Központ –  2007. évi megvalósulásának 
pénzügyi lehetőségeit a költségvetés függvényében vizsgálja. 
Felelős: Polgármester

Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály  
                         Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Határidő:     2007 évben folyamatos

3./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a MIK Zrt.  /Holding / Igazgatóját, 
hogy a Miskolci Gyermekvédelmi Központ öt szakmai egységének kihelyezését 
segítse elő, és a Miskolc, Balassa u. 40. sz. alatti utógondozói otthon értékesítésével 
teremtse meg a lehetőségét 12 fő utógondozott fiatal „külső férőhelyen”  történő 
elhelyezésének. Mindehhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 
Operatív programjainak pályázati lehetőségeit vegyék figyelembe a kiköltöztetés 
anyagi forrásainak biztosítása érdekében.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: MIK Zrt.
Határidő: 2007 évben folyamatos

Miskolc, 2007. május

                                                                                                    Szűcs Erika 
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