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3. számú előterjesztés

E L Ő T ER J E S Z T É S
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére
a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi tapasztalatairól
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése kötelező jelleggel írja elő a helyi önkormányzatnak a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység évenkénti átfogó értékelését. Az értékelést – a
képviselő-testület általi megtárgyalást követően – tájékoztatás céljából meg kell küldeni a
Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A gyámhivatal az értékelés
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. A
települési önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait
és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm.
rendelet 10. számú melléklete határozza meg. A beszámoló e követelmények
figyelembevételével készült el.
I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma,
főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők
száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása,
családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés
tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások
igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
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6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós
elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen
program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
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9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok,
szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drog-prevenció stb.).

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94. §-a
foglalja magába a települési önkormányzat feladatait, melyek az alábbiak:
„94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és
működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a)-(4) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokat, valamint, ha a (2a)-(4) bekezdés alapján nem köteles az ellátás biztosítására,
szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(2a) A települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni.
(3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét,
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek
átmeneti otthonát,
c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett
családok átmeneti otthonát,
d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett
gyermekjóléti központot [40. § (3) bek.]
köteles működtetni.
(4) A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot
működtetni.
(5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település
lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha
az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően.
(5a) A települési önkormányzat által fenntartott bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő férőhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az
ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi
bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.
(6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét
meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - az ellátást valamennyi jogosult számára azonos
feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén
is.
(7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat
kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön
megállapodásuk alapján már biztosított ellátást.
(8) A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítására irányuló, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt
kötelezettségének családi napközi formájában is eleget tehet, feltéve, hogy a (3) bekezdés a)
pontja szerinti esetben már fenntart legalább egy bölcsődét.”
94/A. § A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti
otthona és a gyermekjóléti központ működtetését társulás útján is biztosíthatják.
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A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006./XII.23./ Kormány-rendelet 3. §-a határozza
meg a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörét, melyek a következők:
- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot (a 24/2015.(II.20.) Korm. rendelet
29. §-a hatályon kívül helyezte 2015.09.01. napjával),
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatokat
Közigazgatási területünkön az elmúlt évben a jegyzői hatáskörbe tartozó alábbi feladatokban
volt szükség intézkedés megtételére:
Gyámhivatali megkeresésre gondnoksági ügyekben leltározási feladatot láttunk el 5 ízben. Ez a
feladat elsősorban a területünkön lévő Kéthelyi Értelmi Fogyatékos Otthon miatt gyakori, mivel az
intézeti lakók gondnokság alatt állnak és az esetleges gondnokváltás szükségessé teszi az
ingóvagyon leltározását.
Környezettanulmány készítésére az esetek többségében társhatósági megkeresés alapján kerül
sor. Környezettanulmányt gyámhivatali megkeresés alapján átmeneti nevelés felülvizsgálata
ügyében készítettünk, míg bírósági megkeresésre általában gyermekelhelyezés, illetve
gyermekelhelyezés megváltoztatása, valamint gyermektartásdíj összegének megváltoztatása
iránti peres ügyekben, összesen 10 alkalommal.
Balatonújlak község demográfiai mutatói:
Balatonújlak község állandó lakóink száma 2015. december 31-i állapot szerint 497 fő volt. Ez
korcsoportos bontásban az alábbiak szerint mutatkozik meg:
Kor

0-14 év

15-18 év

19-60 év

41

7

283

Fő

60-

év

166

A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 48 fő, mely az összlakosság közel 10 %-át teszi ki.

Község
Balatonújlak
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19-23 éves

Összesen:

41

5

2
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Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
Balatonújlak Község Önkormányzata részben a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással, a
Kéthely és Környéke Szociális Társulása által fenntartott Kéthelyi Szociális Szolgáltató
Központtal együttesen tesz eleget a gyermekvédelmi feladat-ellátási kötelezettségének. A
települési önkormányzat a pénzbeli támogatások, segélyek folyósításához szükséges forrásokat, a
társulások pedig a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás működtetésének
fenntartását biztosítják.
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A gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli és természetbeni ellátások 2015. évi adatai:
Pénzbeli ellátások:
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás
• az óvodáztatási támogatás
• önkormányzati segély/települési támogatás.

A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben (Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (Sztv.) meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályait
Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletével szabályozta.
E rendeletében rendelkezik az ellátási formákról, a 10. § (2) bekezdés szerint: „A
képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) települési támogatást, ezen
belül ae) beiskolázási támogatást és ai) rendkívüli nevelési támogatást állapít meg. (Hatályos
2016. március 1-től.)
A pénzbeli ellátások megállapítása részben jegyzői, részben képviselő-testületi
hatáskörben van. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a hatásköreit a
Szociális és Ügyrendi Bizottságra és a Polgármesterre ruházta át.
Mind a pénzbeli, mind a természetbeni ellátások esetében elmondható, hogy a
kérelmezők többsége egy és két gyermekes család, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő.
Jellemző, hogy a családban csak az egyik fél rendelkezik rendszeres jövedelemmel, ami
általában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közfoglalkoztatásból származó munkabér vagy
a minimálbér.
Jelentős segítséget jelent a családok számára, hogy a rendszeres jogosultság
megállapításával a tankönyvekhez ingyen juthatnak, illetve az étkezés részben vagy teljesen
ingyenes, illetve évente kettő alkalommal Erzsébet- utalványt kapnak.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott
kedvezmények igénybevételére.
A jegyző állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát egy évre, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj
legkisebb összege) a 140 %-át (39.900.-Ft/fő)
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek a Gyvt.20,§ (2) bekezdésében
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050.-Ft/fő) az a.) pont alá nem
tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke
nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a törvényben meghatározott értéket (2015. évben
is: 570.000 Ft és 1.995.000 Ft).
2015. december 31. napján 21 gyermek (11 családban) - ebből 1 fő nagykorú - volt jogosult
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Az elmúlt évhez képest nem volt változás a
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számában.
Az elmúlt évben elutasított kérelem nem volt.
A kedvezményben részesített gyermeket gondozó családok közül 7 egyedülálló szülő,
3 három- és többgyermekes család.
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A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartása
(továbbiakban: PTR) 2013. december 16-án kezdte meg teljes körű működését. A szociális és
gyermekvédelmi ellátásoknak az Sztv. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartását
vezető szervnek a Kormány a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban:
Hivatal) jelölte ki. A PTR alapjait megteremtő szabályozást az Sztv. tartalmazza, működésének
részleteit a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.
(XI.12.) Korm. rendelet szabályozza. A nyilvántartást a 2013. december 15-ét követően indult
hatósági ügyekben kell alkalmazni.
A települési önkormányzat jegyzőjének és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatalának a Nyilvántartásba való adatrögzítéssel történő adatszolgáltatása a
Hivatal által e célból kialakított és a központi szerverén működtetett webes kezelőfelületen
történő adatrögzítéssel, vagy a Hivatal által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész
kapcsolaton keresztül zajló elektronikus adatátadással valósul meg.
A nyilvántartásba az elsőfokú hatóságok, azaz a jegyzők és a járási hivatalok kötelesek
rögzíteni az adatokat. Az adatszolgáltatásért, valamint az általa szolgáltatott adatok hitelességért
az adott hivatal vezetője a felelős.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
– Erzsébet utalványt kapott kedvezményezettek –
száma 2015. évben
Támogatásban részesültek
száma (fő)

Támogatásban
részesültek
száma összesen

Kifizettet
összeg
eFt

kiskorú

nagykorú

Augusztus hó

18

0

18

104

November hó

20

1

21

122

Az Erzsébet utalvány esetenkénti összege 5.800 Ft/fő volt 2015. évben.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak kedvezményeit részben a Gyvt, részben
más jogszabályok tartalmazzák, illetve tartalmazták.
Gyvt- ben meghatározott kedvezmények
1. A Gyvt. 20/A. § értelmében A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
2. A Gyvt 151. § (5) bekezdése értelmében az alábbi kedvezményt biztosítja gyermekétkeztetés
esetén, 2015. szeptember 1. napjától:
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell
biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
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ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá
tartozó intézményben helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell
biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5)
bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;
c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után,
feltéve, hogy az (5) bekezdés b)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.
3. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) e)
pontja értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő számára biztosítani
kell, hogy a tankönyvek ingyen álljanak rendelkezésére. (normatív kedvezmény)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságai szabályainak változása 2013- ban
A 2013. április 1-jét követő Gyvt. módosítás alapján a korábbi kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás helyébe lépett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
pénzbeli ellátás, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után az
a gyermeket családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, aki:
• a gyermek tartására köteles, és
• nyugellátásban, korhatár előtti ellátásba, megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiba, időskorúak járadékába vagy olyan ellátásba részesül,
amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik.
A jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg
határozatlan időre. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22 százaléka (2015. évben 6.270 Ft). Továbbá a jegyző annak a családba fogadó
gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli
ellátása a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus
hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett – és a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév
november hónapjában - a november hónapra járó pénzbeli támogatás összege mellett - pótlékot
folyósít. A pénzbeli ellátásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat jegyzője
évente legalább egyszer felülvizsgálja.
2015. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni ellátásába nem részesült egy fő
sem.
Változást jelentett 2013. szeptember 1-jétől a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mely a Gyvt-ben került
szabályozásra. Korábban 2013. augusztus 31-éig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény tartalmazta.
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A jelenleg hatályos szabályozás alapján e fogalmak meghatározását a Gyvt tartalmaz. A
Gyvt. 67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából
meghatározó tényezők a következők:
• a szülő, családba fogadó gyám iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú
végzettség;
• a szül, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
• az elégtelen lakáskörülmények;
• a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára
nyújtott utógondozói ellátás.
Hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
• a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba
fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
• b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott
személy,
• c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy
a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony
iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet) legalább kettő fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói
ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált
gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását is.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új meghatározása nem érinti a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így e támogatásba részesülő gyermek
továbbra is jogosult a már korábban említett kedvezmények, juttatások igénybevételére.
2015. december 31. napján 1 fő hátrányos helyzetű gyermeket tartottunk nyilván.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk nem volt.
A Gyvt. szabályai módosításának célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek
növelése, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése.
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Óvodáztatási támogatás
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányadó
szabályok 2013. szeptember 1-jei hatályba lépése miatt módosultak az óvodáztatási támogatásra
vonatkozó szabályok is. Óvodáztatási támogatásra ugyanis a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek törvényes képviselői jogosultak.
Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránt 2013. szeptember 1-je után benyújtott kérelem
esetén a jogosultság akkor állapítható meg, ha
- a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a jegyző megállapította
- és a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az
ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, és
- a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül
rendszeresen jár óvodába.
A pénzbeli támogatás összege a 2015. évben gyermekenként első alkalommal húszezer
forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint volt. A helyi önkormányzat
rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a
szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.
Óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására kérelmező hiányában nem került sor.
Az óvodáztatási támogatást a 2014. évi XCIX. törvény 109. § 1. pontja 2015. szeptember 1-től
hatályon kívül is helyezte.
Települési támogatás
Rendkívüli nevelési támogatás
A települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi rendeletében meghatározott
feltételek szerint állapítja meg a rendkívüli nevelési támogatást.
A képviselő-testült rendkívüli nevelési támogatást, mint települési támogatás nyújt annak a
Balatonújlak községben életvitelszerűen állandó lakosként élő gyermeket gondozó személynek,
akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg és nincs vagyona.
A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb gyermekenként, mint 3.000 Ft és nem lehet
több mint 10000 Ft.
A rendkívüli nevelési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb négy
alkalommal lehet megállapítani.
A rendkívüli nevelési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tanszervásárlás támogatása, a tandíj, illetve a
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.
A rendkívüli települési támogatás felhasználása elszámoláshoz köthető, annak módját a
támogatást megállapító határozatban kell megjelölni.
Rendkívüli nevelési támogatás nyújtásáról a bizottság 2015. évben, kérelem hiányában, nem
hozott döntést.
Beiskolázási támogatás
A képviselő-testület jövedelemviszonyokra tekintet nélkül minden balatonújlaki állandó
lakóhellyel rendelkező és Balatonújlak községben életvitelszerűen ottlakó óvodás gyermek,
alapfokú, közép- illetve felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, tanuló diák részére
egyösszegű beiskolázási támogatást nyújt, a mindenkori költségvetési rendeletében e célra
elkülönített keret terhére, a következők szerint:
8

a) óvodás gyermek esetén 10.000 Ft/fő;
b) alapfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetén a teljes tankönyvbeszerzés költségének
átvállalásán felül 10.000 Ft/fő ;
c) középfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetén 10.000 Ft/fő;
d) felsőfokú intézmény hallgatója esetén 20.000 Ft/fő.
Balatonújlakon - 13 fő óvodás, 10 e Ft/fő mértékű támogatással, 18 fő általános iskolai diák 10 e
Ft/fő mértékű pénzbeli támogatással, valamint tankönyv beszerzés átvállalással, míg 7 fő
középiskolás diák 10 e Ft/fő mértékű támogatással, 2 fő felsőfokú intézmény hallgatója estén 20
e Ft/fő - részére tudott támogatást nyújtani a bizottság, összesen 461 e Ft összegben. Elutasított
kérelem nem volt.
Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében
2015. évben 1 fő felsőoktatási intézményben tanuló diák részére 25 e Ft támogatás került
kifizetésre.
A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok
Az általános iskolai oktatást a balatonújlaki gyermekek, 1 fő kivételével, a Balatonkeresztúri
Festetics Kristóf Általános Iskolában veszik igénybe, míg az óvodai nevelést – társulási
megállapodás következtében – a Kéthelyi Napköziotthonos Óvodában, illetve a szülő döntése
alapján a Balatonmáriafürdői Csillagvirág Művészeti Modellóvodába 7 fő kisgyermek van
beíratva.
2015. évben a társulás által fenntartott óvodába beíratott gyermekek száma 70 fő, melyből 6 fő
balatonújlaki gyermek. 2015. szeptembere óta az óvodás gyermekek térítésmentesen kapnak
étkezést. Csupán 2 gyermeknek kell térítést fizetnie, a család jövedelme alapján.
A balatonmáriafürdői óvodába járó gyermekek valamennyien térítésmentesen kapnak étkezést.
A balatonkeresztúri iskolában 13 fő balatonújlaki gyermek tanult, közülük 5 fő 100 %-os térítési
díjkedvezményben részesült, míg 8 fő teljes összegű térítést fizet az étkezésért.
A gyermekek napközbeni ellátásának, a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybe vétele
Bölcsődei ellátás biztosításának módja
A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ bölcsődéje a Marcali Kistérségi
Többcélú társuláshoz tartozó, összesen 38 településről fogadja a családban nevelkedő, 3 éven
aluli gyermekeket. Feladat jellegét tekintve napos bölcsődeként működik az intézmény, amely 4
csoportszobában, összesen 52 gyermek napközbeni ellátását tudja biztosítani. A bölcsőde
feladata a családban élő gyermekek életkorának megfelelő, nappali felügyeletének,
gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának, étkeztetésének biztosítása, azon gyermekek
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük, nappali tagozaton
végzett tanulmányaik vagy egyéb ok miatt, nappali ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő gyermekek esetében a hátrányoknak és a
következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel,
szakemberekkel együttműködve.
Személyi feltételek:
- 1 bölcsődevezető
- 8 kisgyermeknevelő
- 1 takarítónő
- 1 fő szerződéses gyermekorvos heti 1 órában
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Szakképzettségi arány 100 %, valamennyi dolgozó rendelkezik a munkaköréhez szükséges
szakképesítéssel.
Tárgyi feltételek
Az
épület
akadálymentesített,
tömegközlekedési
eszközzel
jól
megközelíthető.
Személygépkocsik részére parkoló térítésmentesen igénybe vehető. Az épület bútorzata és
berendezései, felszerelési tárgyai az ellátottak életkori sajátosságainak megfelelőek.
Az épületben 6 csoportszoba van hozzátartozó fürdővel, WC-vel, váró- öltöztető helyiséggel.
A berendezési tárgyak, bútorok, mozgásfejlesztő eszközök, a gyermekek biztonságos, szabad
mozgását szolgálják, és ösztönző voltuknál fogva fejlesztik is azt.
A parkosított, zárt udvar, közvetlenül a csoportszobákhoz kapcsolódó teraszon keresztül is
megközelíthető.
A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai:
1. Játszócsoport:
Játszócsoport célja, hogy a közösségbe még nem járó kisgyermeknek szülőjével, nagyszülőjével
biztosítson hasznos időtöltést, segítse a gyermek szocializációját és erősítse a szülő-gyermek
kapcsolatát.
A játszócsoport szolgáltatás külön csoportszobában, a fenntartó által meghatározott térítési díj
ellenében vehető igénybe. A játszócsoport keretein belül ugyanakkor heti kettő alkalommal,
térítési díj ellenében, szakember által irányított ún. Babóca tornán vehetnék részt a
kisgyermekes családok.
2. Só szoba
A só szoba szolgáltatás célja az egészség megőrzése és fenntartása. A só szobában a tengerparti
levegőhöz hasonló só párás klíma jön létre, mely tisztítja a tüdőt, a hörgőket és segít a slejm, a
hurut és az arcüreg lerakódásainak felszakításaiban, a nyálkahártya regenerálásában. A terápia
erősíti az immunrendszert. A só szobát délelőtt a bölcsődés gyermekek használják, délután pedig
bejelentkezés alapján a fenntartó által meghatározott térítési díj ellenében vehetik igénybe az
érdeklődők.
A településről érkező bölcsődei ellátással kapcsolatos igények 2015-ben
Kéthelyről 2 gyermek esetében kérte a szülő a gyermek bölcsődei felvételét, Balatonújlakról nem
volt igény az ellátásra. A 2015. szeptember 1-től jogszabályba lépő ingyenes bölcsődei
gyermekétkeztetés értelmében a szülő „családjában az egy főre jutó havi jövedelem, nem haladja
meg a 89.408 Ft-ot” jogcímén 100%-os normatív kedvezményben részesült.
A bölcsődei ellátásért továbbra sem kell gondozási díjat fizetni.
Gyermekek átmeneti gondozása
Önálló helyettes szülő
Az önálló helyettes szülői ellátás helyettes szülő hiánya miatt szünetelt.

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatai
Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen szakmai ellenőrzés
2015. évben nem volt.
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Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
Összességében jónak értékelve a 2015. év során elvégzett munkát, az elért eredmények szinten
tartása, javítása a cél a 2016. évben. Idén is kiemelt figyelmet kell fordítani a civil
szervezettekkel való kapcsolat megtartására, erősítésére. Törekedni kell helyettes szülő
foglalkoztatására, a jelzőrendszeri munka fejlesztésére, valamint az önkéntesek még szélesebb
körű bevonására. Továbbá a gyermekjóléti szolgálat részéről a lehetőségekhez mérten növelni az
esetmegbeszélések számát, mert segítségével egy-egy gyermek veszélyeztetettsége kapcsán, több
szakember és a szülők részvételével hatékonyabb megoldásokat lehet találni.
A bűnmegelőzési program bemutatása
Bűnmegelőzési program 2015-évre a településre nem készült.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
Községünkben kizárólag a Balatonújlaki Spotegyesült működik, mint civil szervezet, melynek
jelentős a fiatalokat összefogó tevékenysége, főleg szabadidős programok szervezésében aktív.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
értékelést tárgyalja meg és fogadja el.
Balatonújlak, 2016. május 19.
Készítette:

Harangozó Józsefné
igazgatási főmunkatárs
Tüske Gáborné
polgármester

Határozati javaslat
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
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Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Készítette: Horváth Györgyné
gyermekvédelmi felelős

2016. május 13.

A gyermekvédelem azoknak a jogi, egészségügyi, szociális és nevelési eszközöknek az
összessége, amelyek a gyermekek harmonikus személyiségének kibontakoztatását szolgálják,
és biztosítják számukra azt a különleges védelmet, amelyet fizikai és szellemi érettségük
hiánya indokol.
Általánosságban elmondható, hogy a gyermekvédelemért minden állampolgár felelős.
Az óvodai közösség fontos színtere a gyermek életének: naponta kerül kapcsolatba a
gyermek és családja a gondozónővel, óvónővel, pedagógussal és a gyermekvédelmi
felelősökkel. Elsődleges feladatunk az, hogy szakértelmünkkel, tapasztalatainkkal, segítsük a
gyermeket, hogy a gyermek sikeresen illeszkedjen be a közösségbe, meglévő képességeit
kibontakoztassuk, hiányzó képességeit fejleszteni tudjuk, hogy a gyermek szocializációja
során elszenvedett hiányosságait a szüleivel együtt pótoljuk és orvosoljuk.
Fontos a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel együttesen a
gyermek iránti felelősség ébrentartása. Tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása azokkal a
családokkal, akik segítséget kérnek, vagy látszólag segítségre szorulnak.
Abban az esetben, ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességünk a magunk
eszközeivel- gondozási tanácsainkkal, pedagógiai eszközeinkkel- ezt elhárítani, illetve
amennyiben ez sikertelen marad, jelezni a gyermekjóléti szolgálat felé.
Az észlelő- és jelzőrendszer törvényi elnevezéséből adódóan a feladatunk kettős. Egyrészt
figyelemmel kísérjük a helyi társadalom szociális helyzetének alakulását, változásait, és
ennek megfelelően alakítjuk a megelőző szolgáltatásokat, másrészt jelezzük a
veszélyeztetettség tényét a probléma típusának megfelelően a legmegfelelőbb helyre, és
közreműködünk abban, hogy a probléma megszűnjön, illetve az előfordulások gyakorisága
csökkenjen. Ez utóbbi akár visszacsatolás lehet a preventív munkához.
Ebben az évben fejtetvességgel szinte folyamatosan problémák voltak. Többször kértük a
védőnő segítségét, egyszer a gyermekjóléti szolgálat vezetőjét. Ilyenkor hosszabb - rövidebb
időre megszűnt a probléma, majd ismét kezdődött. Heti gyakorisággal ellenőrizzük a
gyerekek fejének tisztaságát.
Egy család két gyermeke rühes volt. Ebben az időszakban nagyobb gondot fordítottunk a
fertőtlenítésre.
Egy családnál kellet a gyerekjóléti szolgálat segítségét kérni, ahol nagyon rendszertelenül járt
a kisgyerek óvodába. Sikerült ezt a problémát megszűntetni.
Folyamatosan gondoskodunk az óvodai váltó ruhák pótlásáról, dolgozók és a Máltai
Szeretetszolgálat segítségével. Sokszor előfordul, ha a gyerekre óvodai pótruhát adunk,
akkor nem mindig kerül vissza. Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy több család
segítségre szorul, ezért június elejére ruhaosztási akciót tervezünk, szervezünk.

Jelenlegi állapot szerint óvodai létszámunk:
Ebből hátrányos helyzetű gyerekek száma:

74 fő
12 fő

Egy gyermek liszt érzékeny ezért egészségügyi szempontból igényel különös gondoskodást.
A többi gyermek hátrányos helyzetének okai hasonlóak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rendezetlen családi jogállás
egyedül nevelő szülő
nagymama neveli a gyermeket
rossz anyagi és lakáskörülmények
alkoholista, iszákos szülő
káros szokásokat élvező szülő, családtag
büntetett előéletű szülő
gondozatlanság, felügyelet hiánya
értelmi és érzelmi hiányosságok

Összesen:
Ebből: - Kéthelyi
- Balatonújlaki
- Somogyszentpáli

Kéthely, 2016. május 13.

Hátrányos helyzetű
gyerekek
12
1

Ebből halmozottan
hátrányos
4
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