
 
                                                              Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
                                                                     feladatok értékelése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
96. §. (6) bekezdése kötelezi a helyi Önkormányzatokat arra, hogy a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról évente átfogó értékelést 
készítsenek, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelésről 
tájékoztatni kell a Megyei Gyámhivatalt. 
 
Gyermekvédelmi feladatok ellátása: 
 
A gyermekvédelmi rendszer legfontosabb és alapvető célja a gyermekek 
védelme, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a 
veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése. 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekjóléti szakellátások valamint 
hatósági intézkedések biztosítják. 
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.  
 
1.) Természetbeni, illetve pénzbeli ellátások: 
 
 a.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
  Megállapítása jegyzői hatáskör.  
  A jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 
          szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív 
          kedvezményének, egyszeri pénzbeli támogatásnak és külön jogsza- 
          bályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

 Az egyszeri pénzbeli támogatás összege mely augusztusban és 
novemberben került kifizetésre 2011. évben gyermekenként 5.800 forint 
volt. 
 Tavaly összesen 40 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. 

 
 b.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
  A gyermeket nevelő családban időszakosan, átmeneti jelleggel létfenn- 
  tartási gondokkal küszködő, vagy létfenntartást veszélyeztető rend- 
  kívüli élethelyzetbe kerülő családok részesülhetnek. 
  Feltételrendszert a helyi rendelet szabályozza. 

Az elmúlt évben Halászin 9 esetben pénzbeli támogatást adtunk, ez 
135.000 Ft kiadást jelentett.  



 
2.) Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
  
a.) Gyermekjóléti Szolgáltatás  

     Kistérségi Társulás keretében történik a feladat ellátása.  
     Gyermekjóléti Szolgálat biztosítása minden Önkormányzat kötelező 

alapellátási feladata, tehát minden településen biztosítani kell a 
szolgáltatást.  
A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját érdemben csak a  jelzőrendszer 

tagjaival együttműködve tudja végezni, az együttműködés jónak 
mondható (ld. a mellékelt beszámoló anyagát is). 

 
b.) Gyermekek napközbeni ellátása: 
  
 A gyermekek napközbeni ellátásaként az Óvodában és az Iskolában 
 azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, gondozását, nevelését, 
 foglalkoztatását és az étkeztetését kell megszervezni, akiknek szülei 
 munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni 
 ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  
 Településünkön ez az ellátás megoldott.  
  
c.)     Gyermekek átmeneti gondozása: 
  A gyermekek átmeneti gondozását – a szülői felügyeletet gya- 
  korló szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére, vagy bele- 
  egyezésével – ideiglenes jelleggel teljes körű ellátással kell biz- 
  tosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési  
  problémája miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja 
  megoldani.  
  Ilyen jellegű igény, kérelem az elmúlt évben nem merült fel.  
  
3.) Gyermekvédelmi szakellátások: 
 
   Szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal el- 
  helyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont 
  nyújtó ellátását.  
 
  A Megyei Önkormányzat kötelező feladata a gyermekvédelmi 
  szakellátás biztosítása. 
 

Településünkről ideiglenes hatállyal elhelyezett, tartós 
nevelésbe vett gyermek nincs. Átmeneti nevelésbe vett gyermek: 
2 fő 

 



 
4.) Hatósági intézkedések: 
 
  a.) védelembe vétel, 
  b.) iskoláztatási támogatás felfüggesztése 
  c.) családba fogadás, 
  d.) ideiglenes hatályú elhelyezés, 
  e.) átmeneti nevelésbe vétel, 
  f.) tartós nevelésbe vétel, 
  g.) utógondozás elrendelése, 
  h.) utógondozói ellátás elrendelése, 

 
Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben 
mégis biztosítható, a település jegyzője a gyermeket védelembe veszi. 
Védelembe vételre községünkben egy esetben volt szükség, súlyos magatartási 
és iskolai problémák miatt. 

 
Jegyzői feladat az iskoláztatási támogatás felfüggesztése. A nevelési-

oktatási intézmények a tanköteles tanulók 10 óra igazolatlan iskolai mulasztása 
esetén jeleznek a jegyzői gyámhatóságnak, a hiányzott órák számáról valamint a 
hiányzások vélhető okairól. 50 igazolatlan tanóra esetén a jegyző elrendeli az 
iskoláztatási támogatás határozatlan időre történő felfüggesztését valamint a 
gyermek védelembe vételét. A felfüggesztés megszüntetésének feltétele, hogy az 
adott tanévben a gyermek egyetlen tanórát se mulasszon. Hivatalunkhoz 2011-
ben egy 10 órás jelzés érkezett, azonban az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztésére nem volt szükség. 
 

A gyermek ideiglenes elhelyezése szintén jegyzői hatáskör. 
Ha a gyermek valamilyen oknál fogva felügyelet nélkül marad, vagy testi, 
értelmi, érzelmi fejlődését családi környezete súlyosan veszélyezteti, és emiatt a 
gyermek azonnali elhelyezése szükséges, a jegyző ideiglenes hatállyal a 
nevelésre alkalmas és azt vállaló más hozzátartozónál helyezi el a gyermeket. 
Ha erre nincs alkalmas hozzátartozó, akkor nevelőszülőnél, vagy más 
bentlakásos intézménybe kell a gyermeket elhelyezni, amiről a Gyámhivatalt 
haladéktalanul értesíteni kell.  
Ideiglenes elhelyezésre az elmúlt évben nem volt szükség. 
 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot az anyakönyvvezető előtt lehet 
tenni, az elmúlt évben Halászi községben négy ilyen eset volt. 

 



Ügygondnok, eseti gondnok kirendelésére sem volt szükség az elmúlt 
évben. Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövető nem volt a községben. 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy településünkön mindeddig sikerült a 
veszélyeztetettséget megelőzni, a gyermekek családban történő nevelése 
biztosított, ezért különösebb ellátásokra és intézményekre nincs szükség. 
 
Veszélyeztető tényezőként az anyagi veszélyeztetettség fordul elő, amit   
rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításával mérsékelni lehetett.  
 
Jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jónak mondható.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló 2011. évre vonatkozó beszámolót megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Halászi, 2012. május 23. 
                                                                                dr. Kránitz Péter 
                                                                                      körjegyző  
            
            
         
   
 
 
 
 


