Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
a képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.
96.§. (6) bekezdése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásról – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – minden év
május 31. napjáig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.
Az átfogó értékeléshez a tartalmi követelményeket a 149/1997.(IX. 10.) számú Korm.
rendelet 10. számú melléklete határozza meg.
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, szociális 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, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye,
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye.
5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői
gyámhatósági intézkedésekre 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
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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 ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok,
drogprevenció stb.).

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira.
2009. évben a település állandó népességének száma 649 fő volt.
A lakosság korcsoport szerinti összetétele az alábbiak szerint alakult (december 31-i
állapot szerint):
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A lakosság száma évről évre kismértékben nő, ezen belül a 18 év alattiak létszáma is
gyarapszik.
2009-ben 121 fő a 18 éven aluliak száma (18,6 %), a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok elsősorban ezt a korosztályt érinti. A lakosság 58 %-a 18
év 60 év közötti, az idősek aránya 24 %-ot jelentett az elmúlt évben.
2009-ban a lakosság létszáma 2 %-al nőtt, ezen belül a 18 év alatti korosztály
létszáma 1 % -al gyarapodott községünkben.
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
Az egyik legfontosabb és leggyakoribb gyermekvédelmi feladat a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, folyósítása, felülvizsgálata, amelyek
ellátása jegyzői hatáskörbe tartozik.
2009. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 19 gyermek (9 család)
jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságot ebben az évben
nem szüntettünk meg egy családnál sem. Az év folyamán 3 család - 3 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma
korcsoportos bontásban:
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma:
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak családok 33 %-a 1
gyermekes, 33 %-a 2 gyermekes, 22 %-a 3 gyermekes, 12 %-a 4 gyermekes. A
kedvezményben részesülő családok 33 %-a egyedülálló szülő által nevelt gyermek.
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Az előző évekhez képest a kedvezményre jogosult családok összetétele lényegesen
nem változott.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek 1 főre eső családi
jövedelme a jogosultág megállapításakor 6 gyermek esetében a nyugdíjminimum
felét (14250Ft) nem éri el. 7 gyermek esetében a nyugdíjminimum felét meghaladja,
de a nyugdíjminimumot (28500Ft) nem haladja meg. 6 gyermek családjában a
nyugdíjminimumot eléri ill. meghaladja.
Mindebből arra lehet következtetni, hogy a településen kevés olyan család él,
melyben a gyermekek gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Sajnos ugyanezen
családokra az is jellemző, hogy mindkét szülő, vagy egyik szülő munkanélküli, vagy
egyetlen jövedelem csak a GYES.
A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 2009. december 31-én
19 fő.
A település kiskorú lakosságának (121fő) 15,7%-a, míg 2008-ban (119 fő) 12,6 %
részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.
A normatív kedvezmények a Gyvt.148.§ (5) bekezdése alapján:
a) a bölcsődés, az óvodás, az 1.-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az
intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani.
2009. júliusban 15, novemberben 18 gyermek részére – összesen 191400 Ft
összegben – folyósítottunk „egyszeri” támogatást azoknak, akik gyermekvédelmi
kedvezményre voltak jogosultak 2010. július 1-én.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág nem jár rendszeres
pénzbeni támogatással, július 1-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők évi két alkalommal kaptak 5800.-Ft-t gyermekenként.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100 %-át az állami költségvetés
visszatérítette, így a kiadás nem terhelte az önkormányzat saját költségvetését.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást külön döntéssel a képviselő-testület nem
állapított meg.
A képviselő-testület hivatalból a szeptemberi iskolakezdésre gyermekenként 10.000
Ft támogatást nyújtott 87 gyermek részére, akik alsó, közép illetve felsőfokú nappali
képzésben vesznek részt. (46 általános iskolás, 35 középiskolás, 6 felsőfokú). Ez
összességében 870000 Ft kiadást jelentett.
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A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését
kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói
munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni.
A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását – társulási megállapodás
alapján – az alsópáhoki Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda útján biztosítja.
2009/2010. évre 11 óvodáskorú gyermek volt beíratva a nevelési intézménybe, 6
fővel kevesebb mint az előző évben.
2009. október 1-i állapot szerint kiscsoportban 3, középső csoportban 5,
nagycsoportban 3 felsőpáhoki gyermek vett részt az óvodai nevelésben, ahol
biztosították étkezésüket is. A személyi térítési díj az elmúlt évben nettó 268 Ft
(bruttó 335 Ft) volt naponta.
Étkezési díjkedvezményre jogosult gyermekek száma az óvodában:
kedvezménye
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Dr. Szántó Imre Általános Iskola - Alsópáhok - létszámába tartozó Felsőpáhoki
lakóhellyel rendelkező gyermekek létszámának alakulása a következő:
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Általános iskolai tanulmányait 3 fő Hévízen folytatja.
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Az általános iskolások étkezése menzán, részétkezés keretében, illetve a napközbeni
ellátást is biztosító napközi keretében történik. Éves átlagban a felsőpáhoki általános
iskolások közül – 10 hónapot számolva – 16 fő alsó tagozatos és 1 fő felső tagozatos
vette igénybe a napközi ellátást, de lehetőség volt menza igénybevételére is. A
menzát 1fő alsó és 4 fő felső tagozatos tanuló vette igénybe. Az alsó tagozatosok 73
%-a, míg a felső tagozatosok 5 % vett igénybe napközis ellátást, míg menzát az alsó
tagozatról 5%, a felső tagozatosok közül 19 % vett igénybe.
A nyári gyermekétkeztetést nem vettük igénybe.
2009. évben az ellátás nettó összege egy napra
• a napközi 338 Ft (bruttó 422 Ft),
• a menzáé 221 Ft (bruttó 276 Ft),

2009.évi általános iskolások étkezési átlagos létszámadatai főben:
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Az önkormányzat rendelet alapján a gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői
hálózat keretében kellene biztosítani. Erre az ellátási formára eddig nem volt igény,
de az ellátás biztosítását eddig még a társulás keretében sem sikerült megoldani.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást társulási formában biztosítja, a
szolgálat a Teréz Anya Gondozási központ tagintézményeként működik, a társulás
székhelye Hévíz városban van. Az ellátás – a székhelyen kívül - fogadónapi
rendszerek formájában is történik, minden szerdán délután a felsőpáhoki hivatalban.
A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a településen elő gyermekek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, a gyermekek családban történő
nevelésének elősegítéséhez, valamint a gyermek családban történő kiemelésének
megelőzéséhez. A szolgáltatás célja, hogy a rászoruló gyermekek és családjuk a
lakóhelyükön kaphassák meg azt a támogatást és segítséget, mely a gyermekek
jólétéhez szükséges.
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2009. évben Felsőpáhok községben az alapellátásban gondozottak száma 10 fő volt,
mely 6 családot érintett. Eseti segítségnyújtásban 1 fő részesült.
2 család (3 gyermek) esetében az alapellátás sikeres családgondozás miatt zárult le a
tavalyi év közepén. Az alapellátás 1 gyermek esetében nagykorúvá válása miatt, 2
gyermek esetében lakóhely változtatás miatt szűnt meg, 4 gyermek gondozása
folyamatban van.
Az elmúlt éven 2 új jelzés történt, mely 4 gyermeket érintett, a többi eset 2008. évről
áthozott eset volt. Egyik család átköltözés miatt, míg a másik család esetében a
Hévízi Rendőrőrs jelzése alapján - családon belüli erőszak - került a látókörbe.
A védőnő és a családgondozó javaslatot tett 2 gyermek védelembevételére, de a
szülők vállalták az alapellátásban az együttműködést, így nem került sor
védelembevételre.
A veszélyeztetettség okai: szülői felelősségtudat hiánya, magatartászavarok, családi
életvitelbeli problémák, szenvedély betegség. Felsőpáhok vonatkozásában a
gyermekek elhanyagolása jelenti a legnagyobb problémát.
Nehézségként jelentkezik az ügyfelek problémamegoldásához való hozzáállása.
88 esetben a gyermekjóléti szolgálat munkatársa hivatalos ügyekben, információ
nyújtásban, segítő beszélgetésben, tanácsadásban részesített felsőpáhoki családokat.
Egy várandós anya gondozására is szükség volt az elmúlt év során.
A gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszert kifogástalannak ítéli meg, iskolától,
óvodától, védőnőtől, háziorvostól, középiskolák ifjúságvédelmi felelőseitől
folyamatosan kapnak információt. Jelzőrendszeri ülést havi rendszerességgel
megszervezik, mely fontos az eredményes együttműködéshez. A szoros
kapcsolattartás elősegíti a veszélyeztetettség megelőzését és az aktuális problémák
megbeszélését. Felsőpáhokon a jelzőrendszerben jelentős szerepe volt a hivatalnak.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
Jegyzői hatáskörben új védelembevételre nem került sor.
5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés
tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a
városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is.
Önkormányzatra a téma részletezése nem vonatkozik.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének
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alkalmával tett megállapítások bemutatása.
2009. évben a felügyeleti szervek részéről ellenőrzés nem történt.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
Fontos lenne a jövőre vonatkozóan a 10-18 éves korosztállyal közösen szabadidős
programok szervezése.
A szabadidő hasznos eltöltését célozza meg a községünkben működő községi
könyvtár, azt a célt is szolgálja, hogy a gyermekek és fiatalok, valamint bármely
érdeklődő korosztály kulturális és szórakozási igényeit kiszolgálja.
2009-ben a könyvtár informatikai fejlesztése megtörtént, pályázaton nyert összeget a
polcrendszer cseréjére, televízió és számítógép vásárlásra fordítottuk.
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.
Településünkön a gyermek és fiatalkorú bűnözés nem fordult elő. Az elmúlt évben
nem került sor védelembevételre gyermekkorú szabálysértése miatt. A fiatalok
hatékony szabadidős elfoglaltságára azonban továbbra is csekély programok vannak.
Jelzőrendszeri ülésen a körzeti megbízott vállalta, hogy az alsópáhoki általános
iskolában osztályfőnöki óra keretében - az iskolával való egyeztetés után - a drog és
bűn megelőzésről előadásokat tart.
A képviselő-testület a bűnmegelőzési programja végrehajtását eddig önálló napirend
keretében még nem tárgyalta.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
Az önkormányzat és a településen működő civil szervezetek között nem alakult ki
jelentősebb kapcsolat az önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásában. A
faluban helyi sportegyesület és polgárőrség működik, mint civil szervezet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Összességében megállapítható, hogy Felsőpáhok önkormányzat gyermekvédelmi
rendszerében biztosított alapellátások megfelelőek.
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A gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedők elkötelezetten, jó
színvonalon látják el munkájukat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.
Felsőpáhok, 2010. április 23.
Németh Sándor
A képviselő-testület a beszámolót 2010.05. -i ülésén megtárgyalta, s a /2010.(V. .)
határozatával elfogadta.

számú

