
Kétpó Községi Önkormányzat Jegyzőjétől 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. Tel.: 56/333-294. 

 

 

 

Előterjesztés 

 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

törvény 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.  

Az értékelést meg kell küldeni az illetékes gyámhivatal részére. 

 

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

(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg a beszámoló tartalmi 

követelményeit.  

 

A törvényi előírások alapján a beszámolót elkészítettük, mely a határozati javaslat mellékletét 

képezi. 

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2012. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

helyzetéről szóló beszámolót az 1. és 2. számú melléklet alapján elfogadja. 

 

2. A beszámolót az elfogadás után a jegyző továbbítja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.sz.) 

részére. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 



 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

                            4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

         Szociális és Gyámhivatal (5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.sz. 

 

 

 

Kétpó, 2012. május 29. 

 

 

 

 

1.sz. Melléklet 

 

 

Készítette: Gugyelné Markóth Julianna 

        főelőadó 

 

 

 

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 

pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális 

igazgatás helyi szabályozásáról szóló módosított 13/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 

rendelkezik. 

 

A helyi rendelet 12. §-a a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás feltételeit szabályozza. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 2011. évben 50 család részére 

került megállapításra. Ehhez kapcsolódóan augusztusban és novemberben került kifizetésre 

pénzbeli támogatás, gyermekenként 5.800.-Ft összegben.  

 

Augusztus hónapban 71 fő kiskorú és 14 fő nagykorú, november hónapban 76 fő kiskorú és 

12 fő nagykorú gyermek részére került kifizetésre a pénzbeli támogatás, összesen 1.003.400.-

Ft összegben. 

 



2011. évben egy esetben került sor rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására.  

 

A kérelmezők leginkább a családban az egy főre jutó alacsony jövedelem miatt válnak 

jogosulttá, a gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, azaz 37.050.-Ft-ot.  

 

 

A gyermekétkeztetés a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyháról megoldott, helyi 

vállalkozó szállítja az óvodába az ételt.  

A napközi otthonos óvodában foglalkozáson résztvevők száma 24 fő, ebből 100 %-os 

kedvezményben részesül 16 fő. 

 

Az általános iskola a Túrkevei Református Egyházközség fenntartásában működő Kaszap 

Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működik.  

 

Családi jogállás rendezése érdekében három apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor. 

Kedvezően ítélem meg, hogy a leendő szülők jó együttműködést tanúsítottak.  

 

A Mezőtúri Városi Gyámhivatallal jó együttműködést sikerült kialakítani.  A kölcsönös 

információszolgáltatással segítjük egymás munkáját.  

 

 

Készült: Kétpó, 2012. május 18. 

 

 

 

 

 

 

 


