
ELŐTERJESZTÉS

Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő–testületi
ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő–testület!

A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.)
Kormányrendelet szerint a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
átfogó értékelést készít az alábbi tartalmi elemekkel:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó
általános 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 biztosítás módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,
válsághelyzetben lévő 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.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
- Védelembe vettek száma, védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye,
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálatok
eredménye.

5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés
tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedéseire vonatkozó adatokon kívül a városi
gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is.



6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság 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.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

A gyermekvédelmi rendszert az alábbiak szerint tekinthetjük át  :  
1. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c. a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d. az otthonteremtési támogatás,
e. a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
f. óvodáztatási támogatás.
2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a. a gyermekjóléti szolgáltatás,
b. a gyermekek napközbeni ellátása,
c. a gyermekek átmeneti gondozása.
3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a. az otthont nyújtó ellátás,
b. az utógondozói ellátás,
c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a. a védelembe vétel,
b. a családbafogadás,
c. az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d. az átmeneti nevelésbe vétel,
e. a tartós nevelésbe vétel,
f. a nevelési felügyelet elrendelése,
g. az utógondozás elrendelése,
h. az utógondozói ellátás elrendelése.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,
b) pénzbeli támogatásra,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy



más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjeszti elő. A települési önkormányzat jegyzője
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,(2010. évben 39.900-Ft
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, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2010. évben 37.050-Ft) 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 számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének húszszorosát (2010. évben 570.000-Ft),együtt számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének hetvenszeresét (2010. évben 1.995.000-Ft)
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév
augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november
hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.(2010. évben 5.800- Ft/gyermek)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések
2010. évre vonatkozóan

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: 55
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem elutasítása : 1
Megszüntetés : 3

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális
pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerinti
illetékes települési önkormányzat jegyzője - határozatlan időre - állapítja meg.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka (2010. évben 6.270,-Ft). A települési
önkormányzat jegyzője annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészít_
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus
hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra
járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit a települési
önkormányzat jegyzője évente legalább egyszer felülvizsgálja.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos intézkedések
2010. évre vonatkozóan

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyámok száma: 0



Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma: 0
Megszüntetés: 0

Óvodáztatási támogatás:
A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
aa) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
ab) a naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének
december hónapjában,
ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele
óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két
hónap, a következő év június hónapjában

b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési
jogviszony fennállásáig
ba) a tárgyév június hónapjában,
bb) a tárgyév december hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot,
mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte
be sikeresen.
A pénzbeli támogatás összege a 2010. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint,
ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
Pannonhalma Város Önkormányzatának az óvodáztatási támogatás természetbeni formájáról szóló 
31/2008.(XII.23.) rendelete előírja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő
pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújt..

Óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézkedések
2010. évre vonatkozóan

Óvodáztatási támogatásban részesülő családok száma: 18
Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermeke száma: 21
Elutasítások száma: 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott
mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha a gyermeket gondozó
család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a gyermekvédelmi támogatásról szóló, 
többször módosított 8/2004.(II.01.) számú rendelete alapján elsősorban azokat a
gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni,



akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező
többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
Jövedelmi viszonyaira tekintettel különösképpen azt a személyt kell rászorultnak tekinteni,
akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori  legkisebb  összegének  kétszeresét  (2010.  évben  57.000-Ft).  A  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatás  összege  egyszeri  alkalommal  gyermekenként  a  rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás összegének kétszerese.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos intézkedések
2010. évre vonatkozóan

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők: 0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem elutasítása: 0

Melegétkezésre fordított összeg 2010. évben
2010. év Kifizetett összeg (Ft)
Iskolai élelmezésre fordított összeg:   8.149.954 Ft.
Óvodai élelmezésre fordított összeg: 11.000.150 Ft.
Bölcsődei élelmezésre fordított összeg:   1.582.650 Ft.

Védelembe vétel:
Ha a szülő a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével nem tudja, vagy nem akarja megszüntetni, de a rendelkezésre álló adatokból
alaposan feltételezhető, hogy valamilyen jellegű segítséggel a gyermek családi környezetben
való fejlődése biztosítható, a jegyző a veszélyeztetett gyermeket védelembe veheti.
Ezzel egy időben megkezdődik a gyermek gondozásának folyamatos segítése,
nevelkedésének,  fejlődésének  figyelemmel  kísérése,  szükség  esetén  pedig  a  Gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozójának kirendelése.

A veszélyeztetett gyermek sorsának rendezése három lépcsőben történik, melyben a második
lépcső az un. védelembe vétel, melyet megelőz a szolgálat családot segítő munkája, a helyszín
megismerése, annak felmérése, hogy szükséges-e a védelembe vétel, illetőleg annak
megállapítása, hogy milyen formájú és mértékű támogatással – hatósági aktus megtétele
nélkül – biztosítható a gyermek családon belüli fejlődése.

Védelembe vételi eljárások vonatkozásában rendszeres, megfelelő kapcsolatot alakítottunk ki
a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális  Intézmény 
keretein  belül  működő Családsegítő  és Gyermekjóléti Szolgálattal.  A gyermekekre vonatkozóan 
folyamatos esetmegbeszéléseket tartottunk, a tapasztalatokról kölcsönösen tájékoztattuk egymást, 
melynek eredményeként alakítottuk ki a leghatékonyabb, a legcélravezetőbb intézkedéseket.

Gyámügyi eljárás fontosabb mutatói
2010. évre vonatkozóan
_
Védelembe vétel: 0
Védelembe vétel felülvizsgálata: 0
Védelembe vétel megszüntetése: 0
- eredményesség miatt: 0
- lakóhely változása miatt: 0



- magasabb fokú gyermekvédelmi intézkedés miatt: 0
- nagykorúvá vált a gyermek: 0

Alapellátás elrendelése:

A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Pannonhalma Városban 2010.
december 31-re vonatkozóan

0-18 év 666 fő
19-23 év 228 fő  
24-35 év 655 fő
36-50 év 744 fő 
51-60 év 478 fő
61 felett 757 
Összesen 3528 fő

Civil szervezetek szerepe gyermekvédelmi feladatok ellátásában
A KALÁSZ  Egyesület  nyári  táboroztatással  lehetőséget  biztosít  azon  gyermekek  számára  is 
akiknek a nyaralása a szülők rossz anyagi helyzete miatt nem biztosított. Ehhez segítséget nyújt 
Pannonhalma Város Önkormányzata is.

Tisztelt Képviselő – testület!

Kérem a Képviselő – testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.

HATÁROZATI JAVASLAT
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő–testülete megtárgyalta  a  jegyzői 
hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót - és azt elfogadja.
Határid  ő  :azonnal
Felel  ő  s  : Jegyző

Pannonhalma, 2011. május 24.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző


