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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
(továbbiakban Gyvt.)  96. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, 
amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete  szerint az 
értékelés tartalmazza a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó 
adatokat is. 
 
Mindezek alapján a Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2006. évi  hatósági 
intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: 
 
A gyámhatóságok feladat- és hatáskörét a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. E szerint a gyámhatóság feladat- és 
hatáskörét  
- a települési önkormányzat jegyzője, 
- a városi gyámhivatal, 
- a regionális (volt megyei) szociális és gyámhivatal 
gyakorolja. 
 
A gyámhivatal feladat- és hatáskörének tartalmában, illetékességi területében 2005. óta   
változás nem történt, a munkát  továbbra is 6 felsőfokú (2 jogtudományi egyetemi, 2 
államigazgatási főiskolai, 2 egyéb felsőfokú) végzettségű ügyintéző látja el Szentes városra 
és a kistérséghez tartozó 7 településre vonatkozóan. 
 
2006. december 31-én  7 hivatásos gondnok működött megbízási szerződéssel a gyámhivatal 
mellett. Hivatásos gondnokot a gyámhivatal abban az esetben rendel ki a törvényes képviselet 
és a vagyonkezelés ellátására, ha a cselekvőképességet érintő (korlátozó vagy kizáró) 
gondnokság alá helyezett személynek nincs arra alkalmas hozzátartozója. 
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 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Korm. rendelet 134. § (4) bekezdése szerint a hivatásos gondnok egyidejűleg 
legfeljebb 30 gondnokság alatt álló személy vonatkozásában láthat el gondnoki feladatokat. 
2006. december 31-én a 7 hivatásos gondnok által ellátott gondnokoltak száma 234 volt, 
jelenleg 240. 
 
A Gyvt. akként határozza meg a gyermekek védelmének rendszerét, hogy az állami és 
önkormányzati feladat.  
A gyermekvédelmi rendszer   
- pénzbeli és természetbeni ellátásokból (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
gyermektartásdíj megelőlegezése és otthonteremtési támogatás),  
-  személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokból (gyermekjóléti 
szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) és 
-  személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásból (otthont nyújtó 
ellátás, utógondozói ellátás és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás), valamint 
- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekből (védelembe vétel, 
családbafogadás,  ideiglenes hatályú elhelyezés,  átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe 
vétel,  nevelési felügyelet elrendelése,  utógondozás és utógondozói ellátás elrendelése) áll. 
 
A pénzbeli támogatások közül továbbra is a gyermektartásdíj megelőlegezése és az 
otthonteremtési támogatás, a gyermekvédelmi hatósági intézkedések közül pedig a 
családbafogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a tartós 
nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelése 
tartozik a gyámhivatal hatáskörébe. 
 
                                                               I. 
 
A gyámhivatali feladat- és hatáskörökkel kapcsolatos lényegesebb statisztikai adatokat a 
melléklet tartalmazza. Ebből az állapítható meg, hogy az ügyiratforgalom és a határozatok 
száma némileg csökkent, a fellebbezések száma is kevesebb az előző évinél. A fellebbezések 
alapján  mindössze egy esetben semmisítette meg a másodfokú hatóság az alaphatározatot, 10 
esetben helybenhagyta  a gyámhivatal döntését.   
 
A gyermekvédelmi intézkedések közé tartozó családbafogadások száma ez évben 
csökkent. Erre az intézkedésre akkor kerül sor, ha a szülő egészségi állapota, indokolt 
távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, a szülő által 
megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza, neveli. Ha a családbafogadás a gyermek 
érdekében áll, a szülő kérelmére a gyámhivatal a hozzájárulást megadja, a családbafogadót a 
gyermek részére gyámul rendeli. 
 
A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések száma csökkent,  de 
összességében az illetékességi területünkön 2006-ban  15 esetben volt szükség arra, hogy az 
arra illetékes más hatóságok (jegyzői gyámhatóság és rendőrség) gyermekek súlyos 
veszélyeztetettsége miatt azonnali intézkedésként ideiglenes hatályú elhelyezést rendeljenek 
el. A 15 eset 22 gyermeket érint, közülük 5-en külön élő másik szülőnél, 7-en ún. harmadik 
személynél (más családtagnál, ismerősnél), 10-en pedig gyermekotthonban kerültek 
elhelyezésre. 
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Az ideiglenes hatályú elhelyezést – bármely hatóság is rendelte el – a gyámhivatalnak kell 
felülvizsgálnia. A felülvizsgálati eljárás során azt kell eldönteni, hogy a gyermekek 
visszakerülhetnek-e a szülőkhöz, vagy végleges elhelyezésük érdekében kell intézkedni: 
gyermekelhelyezési, gyermekelhelyezés megváltoztatási pert indítani, vagy átmeneti 
nevelésbe vételüket  elrendelni. Az azóta lefolytatott  felülvizsgálat eredményeként az említett 
gyermekek közül mindössze ketten kerülhettek vissza eredeti családjukba, többségük  
véglegesen más személynél került elhelyezésre és öt gyermeket vettünk átmeneti nevelésbe,  
gyermekotthonban nevelkednek tovább. 
 
Az átmeneti nevelésben lévő gyermekek száma kis mértékben nőtt. Az ilyen intézkedések 
nagy többsége a szülői elhanyagolás miatt válik szükségessé, de találkozunk magatartási vagy 
beilleszkedési zavarral, családon belüli bántalmazással, szenvedélybetegséggel is. Az 
átmeneti neveltek családját a lakóhely szerinti gyermekjóléti szolgálat gondozza annak 
érdekében, hogy a gyermeket veszélyeztető körülmények megszűnjenek és a gyermek 
visszakerülhessen vér szerinti családjába. 2006-ban azonban ilyen eset nem fordult elő, az 
átmeneti nevelésbe vétel megszüntetésére csak a nagykorúság elérése miatt került sor. 
 
Tartós nevelésbe vétel nem történt 2006-ban. Jelenleg is ugyanazt a két gyermeket tartjuk 
nyilván, akiket tavaly, mindkettőjüknek meghaltak a szülei,  egyikük nevelőszülőnél, a másik 
pedig a szegedi dr. Waltner Károly Gyermekotthonban nevelkedik. 
Tartós nevelésbe vételre akkor van szükség, ha a gyermek mindkét szülőjének megszüntette a 
bíróság a szülői felügyeleti jogát, vagy meghaltak, esetleg ismeretlen szülőktől származik és 
neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni, valamint akkor, ha a szülő 
gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének ismerete nélkül tett hozzájáruló 
nyilatkozatot és a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el. 
 
2006-ban nem került sor nevelési felügyelet elrendelésére, mert nem merült fel olyan helyzet, 
amikor az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek egészségi vagy pszichés állapota 
következtében saját vagy mások életét, egészségét közvetlenül veszélyeztető magatartást 
tanúsított és azonnali, zárt körülmények közötti felügyeletére lett volna szükség. 
 
2006-ban csökkent azoknak a fiatal felnőtteknek a száma, akik a gyermekvédelmi 
gondoskodásból kikerülve nagykorúságuk után igényelték az utógondozást és az 
utógondozói ellátást annak érdekében, hogy önálló életkezdésükhöz segítséget kapjanak. 
 
                                                                   II. 
 
Az eddigiekben részletezett gyermekvédelmi hatósági intézkedéseken túl a gyámhivatalnak 
több más, fontos feladat- és hatásköre van: pénzbeli ellátásokat (gyermektartásdíj 
megelőlegezése, otthonteremtési támogatás) állapít meg, eljár a gyermekek családi 
jogállásának rendezése érdekében, örökbefogadási ügyekben, szülői felügyeleti joggal, 
gyámsággal, gondnoksággal  kapcsolatos kérdésekben dönt, felügyeli a kiskorúak, 
gondnokoltak vagyonkezelését, perindítási, feljelentési jogosultsága van. 
 
A gyermektartásdíj megelőlegezési ügyek száma csökkent, de a megelőlegezésben részesülő 
gyermekek száma némileg nőtt az előző évi adatokhoz képest.  
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A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor van lehetőség, ha a bíróság a tartásdíjat 
megállapította, a gyermektartásdíj behajtása átmenetileg (legalább 6 hónapig) lehetetlen és a 
gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a 
szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem 
éri el a nyugdíjminimum (jelenleg 27.130,- Ft) kétszeresét. A megelőlegezés 3 évig 
lehetséges, indokolt esetben ismételten, legfeljebb 3 évre elrendelhető, ha a kötelezett a 
visszafizetési kötelezettségének részben eleget tett. 
 
Az otthonteremtési támogatások száma nem változott.  Hat esetben, összesen 2.231.353,- 
Ft összegben  tudtunk segíteni olyan fiatal felnőtteken, akik a gyermekvédelmi rendszerből 
nagykorúságuk miatt kerültek ki és önálló életüket  megkezdték. Az otthonteremtési 
támogatással  megszerzett ingatlanokra a jogszabály szerint lehetséges 5 évi időtartamra  
elidegenítési tilalmat jegyeztetünk be. 
                                             
Csökkent azoknak a kiskorúaknak a száma, akiknek a családi jogállása 2006-ban 
rendeződött, 4 esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat keletkezett, 2 esetben az apaság 
bírósági megállapítására került sor, 1 esetben pedig apaként képzelt személy adatait 
állapítottuk meg a gyermek részére. Ezeken túl  3 gyermek vonatkozásában járult hozzá a 
gyámhivatal az apaság vélelmének megdöntése iránti per megindításához. 
 
Az örökbefogadott gyermekek száma az előző évihez képest nem változott, 2006-ban is 
olyan gyermek örökbefogadására került sor, aki több éve nevelőszülőnél nevelkedett és a 
szülők érdektelensége miatt korábban már örökbefogadhatónak lett nyilvánítva. 
 
A gyámság és a gondnokság alatt állók létszáma jelentősen nem változott.  
Gyámság alatt  azok a gyermekek állnak, akiket valamilyen oknál fogva (szülők 
elhalálozása, gyermekvédelmi gondoskodás, családbafogadás miatt) nem a szülők nevelnek. 
 
Gondnokság alá alapesetben azt a nagykorú személyt helyezi a bíróság, akinek az ügyei 
viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, nagymértékben csökkent, vagy teljes 
mértékben hiányzik. A gondnokságnak két fokozata van, a cselekvőképességet korlátozó 
gondnokság esetén bizonyos jogai megmaradnak az érintett személynek, a 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személynek viszont minden jognyilatkozata 
semmis, nevében a gyámhivatal által kirendelt gondnok jár el. 
2006-ban 50 db gondnokság alá helyezés iránti keresetet adtunk be a Szentesi Városi 
Bíróságra és 24 db gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránti pert kezdeményeztünk. 
 
A kiskorúak és gondnokoltak vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek száma jelentősen nem 
változott, a betétben elhelyezett készpénzvagyonuk nőtt, a betéti kamatok pénzintézetenként  
eltérőek, illetve változóak.  
 
A szülői felügyeleti joggal kapcsolatos gyámhivatali feladat- és hatáskörök gyakorlása során 
a gyámhivatal  dönt a gyermek és a szülő, illetve más jogosult személy kapcsolattartásáról, 
intézkedik a kapcsolattartás végrehajtásáról,  bizonyos szülői jognyilatkozatok 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, dönt azokban a jogszabályban meghatározott 
esetekben, amelyekben a szülők nem tudnak egyetértésre jutni (pl. családi és utónév 
megállapítása, életpálya kijelölése), dönt a szülői ház elhagyása, a végleges külföldre történő 
távozás ügyében. 
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2006-ban kiugróan sok kapcsolattartási ügy keletkezett a gyámhivatalban. Ezek nagyobbik 
része a kapcsolattartás szabályozására, újraszabályozására, kisebb része pedig a már 
megállapított kapcsolattartás végrehajtására irányult. Az a tapasztalatunk, hogy az ellenérdekű 
felek sokszor képtelenek a gyermek érdekének megfelelő megállapodásra, a  befejezett ügyek 
60 %-ában a gyámhivatalnak kellett szabályozni a kapcsolattartást, csak 40 %-ban született 
egyezség. Ezért lenne nagy szükség arra, hogy a térségben biztosított legyen a mediációs 
(közvetítői) eljárás igénybevételének lehetősége. 
 
A kapcsolattartásra vonatkozó jogszabály 2006-ban jelentősen módosult, az új szabályozás  
egyértelműbbé tett bizonyos jogokat és kötelezettségeket, a jogok érvényesítésére határidőket 
állapít meg, a kapcsolattartásra jogosult és a gyermeket nevelő szülő érdekeinek 
harmonizálására törekszik.  Meg kell említenem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 
1978. évi IV. tv. 195. § (4) bekezdése szerint kiskorú veszélyeztetése vétségét követi el az, aki 
a hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult 
személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése 
érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is akadályozza. 
 
2006-ban is éltünk azzal a jogszabályi lehetőséggel, hogy feljelentéssel élhetünk bizonyos 
bűncselekmények alapos gyanúja miatt, 7 esetben tartás elmulasztása miatt, 4 esetben pedig 
kiskorú veszélyeztetése miatt indítottunk eljárást.  
A már említett gondnoksági pereken túl 9 esetben gyermek elhelyezése, 5 esetben pedig 
tartásdíj megállapítása, felemelése érdekében indítottunk pert   a bíróságon. 
 
                                                                III. 
 
Szentes városban és a kistérségben adottak azok a gyermekvédelmi alapellátások, 
amelyek a Gyvt. szerint kötelezőek a települések számára. A kistérségi együttműködés 
keretében a gyermekek átmeneti gondozásának minden formája biztosított, az adott helyzettől 
függően a Családok Átmeneti Otthona, a Gyermekek Átmeneti Otthona, illetve a helyettes 
szülői hálózat meg tudja oldani a gyermekek krízishelyzetét. A Gyermekek Átmeneti Otthona 
létjogosultságát jelzi, hogy jelenleg is tartózkodik ott olyan gyermek, aki saját maga kérte 
felvételét, mert szülei méltatlan körülmények között nevelték eddig, a fejlődéséhez szükséges 
feltételek csak így biztosítottak.  
 
A Gyermekek Átmeneti Otthona  a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek 
megoldásában  óriási segítséget tud nyújtani, mert a  védett környezetben mind a szülő, mind 
a gyermek félelem nélkül fel tudja vállalni további sorsának rendezését, a kiszolgáltatott 
helyzet megszüntetését. Az egy más kérdés, hogy a távoltartási rendelkezések alkalmazásával 
nem a bántalmazott(ak)nak, hanem a bántalmazónak kellene elhagynia a közös lakóhelyet. 
 
Továbbra is indokoltnak tartjuk a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatügyeletének 
működtetését, a gyámhivatal és a bíróság is több esetben szabályozott 2006-ban os  
kapcsolattartást a kapcsolatügyelet helyszínére. 
 
Továbbra is indokoltnak tartom a gyermekvédelmi jelzőrendszer fejlesztését, a benne 
résztvevők felelősségének tudatosítását, a gyermekvédelmi feladatok rendszeres 
számonkérését, szükség esetén a felelősségrevonást.  
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Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.                                    
 
--------/2007. V.25.) Kt. 
Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2006. évi intézkedéseiről és feladatairól  
 
                                        H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T 
 
 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében megtárgyalta  a 
Gyámhivatal 2006. évi intézkedéseiről és feladatairól  szóló tájékoztatót és a feladatok 2006. 
évi ellátását megfelelőnek értékeli. 
Erről értesül: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda – és általa az érintett osztály- és                                            
                      irodavezetők 
                      Dél-alföldi Regionális  Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
 
 
 
Szentes, 2006. április 25. 
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                Melléklet a Szentes Város Polgármesteri Hivatal
       Gyámhivatalának 2006. évi beszámolójához

2003. 2004. 2005. 2006.

Iktatott ügyiratok száma (alap és alszám együtt) 9959 9364 10278 9829

Határozatok száma 1821 1861 1634 1595

Fellebbezések száma 16 13 13 11

Családbafogadott kiskorúak száma 11 4 17 11
(a tárgyévben)
Ideiglenes hatályú elhelyezések száma 20 16 7 4

Átmeneti neveltek száma (december 31-én) 72 65 54 60

Tartós neveltek száma (december 31-én) 11 8 2 2

Elrendelt utógondozások száma 8 17 13 6

Elrendelt utógondozói ellátások száma 4 14 13 7

Gyermektartásdíj megelőlegezési ügyek száma 30 32 46 23

      Megelőlegezésben részesülő kiskorúak 49 43 39 44

      száma  (december 31-én)
      
      Kifizetett összeg (ezer Ft) 3.190 3.066 3.388 3.041

Otthonteremtési támogatási kérelmek száma 5 5 6 6

Családi jogállás rendezési ügyek száma 13 7 15 17

Örökbefogadott gyermekek száma 3 1 1 1

Gyámság alatt állók száma (december 31-én) 162 140 136 127

Gondnokság alatt állók száma (december 31-én) 468 481 494 507

Kiskorúak és gondnokoltak vagyona eladásával, 59 46 47 32
megterhelésével kapcsolatos ügyek száma
Nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma 816 755 698 649
(december 31-én)

Kiskorúak betétbe helyezett összege (ezer Ft) 85.319 78.900 91.680 89.242

Nyilvántartott vagyonos gondnokoltak száma 377 383 430 433
(december 31-én)
Gondnokoltak betétbe helyezett összege (ezer Ft) 438.449 476.245 551.181 558.623

Kapcsolattartási ügyek száma 67 52 37 65
 


