
 

1 

                               Mánfa Község Polgármesterétől 
                         7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz. 

                        Tel.: 72/482-145, 72/581-349 

                        e-mail: pghiv@manfa.hu 

 

Előterjesztés 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 29-i ÜLÉSÉRE 

 

Tárgy: Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről. 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy 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.  

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. sz. melléklete részletesen 

meghatározza a települési önkormányzatok számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében 

előírt átfogó értékelés elkészítéséhez szükséges tartalmi követelményeket. 

A fent leírt Kormányrendelet 10 sz. melléklete alapján elkészítettük a kért átfogó értékelést. 

(1.sz. melléklet) 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező átfogó 

értékelést fogadja el! 

 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 

megtárgyalta a „Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
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1. A képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.  
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a 

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

részére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  

Mánfa, 2019. május 20. 

 

 

 

 

          Takács Zsolt 

          polgármester 

 

 

 

 

 


