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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése a helyi önkormányzatnak minden év május 31-ig a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról átfogó értékelés készítését és képviselő-
testület általi megtárgyalását írja elő. Jelen előterjesztés a 2013. év helyzetértékelését és a 
statisztikai adatokat tartalmazza. A beszámoló tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. sz. 
melléklete határozza meg.  
 
Az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a 
Szociális Szolgáltató Központ tájékoztatója ad betekintést, mely az előterjesztés mellékletét 
képezi.  
 
A Gyvt. célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a 
helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá 
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és 
intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez. Továbbá gondoskodjanak a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás 
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi 
beilleszkedéséről. 
 
Polgár Város Önkormányzatának ellátási területe a település lakosságára terjed ki.  
 
Demográfiai mutatók 
 
Lakossági adatok 2013. december 31-én:   
 
Állandó lakosság száma:    8143 fő 

0-3 évesek száma:      297 fő 
4-6 évesek száma:     201 fő 
7-14 évesek száma:     655 fő 
15-18 évesek száma:       410 fő 

Gyermekek száma összesen:   1563 fő   
 
A lakónépesség száma 8143 fő, mely a tavalyi évhez képest csökkenést mutat, csökkenést mutat 
a kiskorúak létszáma is, mely a lakosság közel 20 %-a. 
Általános iskolai tanulói létszám 596 fő, óvodai és bölcsödei létszám 265 fő, polgári gyermekek 
száma, akik a  helyi gimnáziumba és szakiskolába járnak 200 fő. 
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Polgár Város Önkormányzata a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni ellátásokkal, a 
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások – gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde - biztosításával, 
valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések megtételével biztosítja. 
 
A Gyvt. alapján Polgár Város Önkormányzatának feladata a gyermekek védelme helyi 
ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a város területén lakó gyermekek ellátásának 
megszervezése. 
 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 
A gyámügyi igazgatási ügyekben első fokon a települési önkormányzat jegyzője járt el. 2013. 
január 1-től a gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatás kivételével a jegyzői 
gyámügyi hatáskörök átkerültek a járási hivatalhoz, ezért ezt a tevékenységet nem tartalmazza a 
beszámoló.  
 
A települési önkormányzat jegyzője a gyermekvédelmi törvény alapján megállapítja a gyermekek  
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  2013. évben 808 fő volt jogosult. 
Ebből  321 fő  100 %-os  térítési díj kedvezményre  jogosult 
           186 fő     50 %-os térítési díj kedvezményre   jogosult      

(óvodáskortól – általános iskola  8. osztályig) 
 
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága  tárgyév augusztus 1-én fennáll, annak a 
tárgyév augusztus hónapjában, illetve akinek a tárgyév november 1-én fennáll, annak a tárgyév 
november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít (gyermekenként 5.800.- Ft összegben.) 
 
2013. szeptember 1.-től megváltozott a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet 
megállapításának módja. A módosítással egyidőben kerül megállapításra a gyermekvédelmi 
kedvezmény, valamint a hátrányos helyzet, határozat formájában. A jelzett időszakban hátrányos 
helyzetről 48 esetben, míg halmozottan hátrányos helyzetről 72 esetben készült döntés.  
  

2013-ban a Gyvt. 20/C. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki gyermekét beíratta 
az óvodába, továbbá gondoskodott gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, első alkalommal a 
gyermek óvodai beíratását követően pénzbeli támogatást folyósított. A támogatás folyósításának 
további feltétele volt 2013-ban, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülők a 
jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyenek arról, hogy gyermekük hároméves koráig 
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. Az 
óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására a kérelmet a szülő legfeljebb annak az 
óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjeszthette elő, amelyben a gyermeke az ötödik életévét 
betöltötte. 2013-ban a Gyvt. rendelkezései e tárgyban három alkalommal változtatk, pontosítva 
és finomítva mindannyiszor e jogosultság feltételeit, és meghatározva, hgoy e támogatási 
formával a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő 
rendszeres óvodába járását kívánják elősegíteni. A támogatásnak a szülő részére első alkalommal 
folyósított összege gyermekenként 20.000.-Ft, a továbbiakban pedig az óvodai nevelési 
jogviszony fennállása alatt a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén 
gyermekenként 10.000.-Ft, melyet a tárgyév június és december hónapjában biztosítottunk a 
jogosult számára. E támogatás forrása teljes mértékben a központi költségvetés volt.  
2013. évben 68  gyermek volt jogosult óvodáztatási támogatásra.  
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Az önkormányzat un. önként vállalt feladatként bérlettámogatásban részesíti a helyi rendelete 
alapján azokat a középiskolás gyermekeket, akik lakóhelyüktől távoli intézményben tanulnak. A 
bérlettámogatás a teljes összegre kiterjed, ez 2013. évben az önkormányzati költségvetésben 
1.000 eFt kiadást jelentett. 
 
Nem tartozik szorosan a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységhez, és csak részben érinti a 
18 éves korosztályt, mégis fontosnak tartom megemlíteni, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjban 2013. évben 121 felsőoktatási hallgatót részesítettünk 3.500.-Ft/hó 
összegben, 10 hónapon keresztül. Ez az önkormányzatnak 4.000 eFt költségvetési kiadást 
jelentett. 
 
Nyári szociális gyermekétkeztetésben továbbra sem tudunk résztvenni, mivel a kormányrendelet 
szerint nem tartozunk a hátrányos helyzetű települések közé.  
 
Az iroda munkatársai végzik bírósági egyéb társhatósági megkeresésekre a környezettanulmányt, 
amely gyermekelhelyezési ügyekben, házasságfelbontása, gyermektartásdíj iránti perekben a 
leggyakoribb. A környezettanulmány fizikai elkészítésére felkérjük a gyermekjóléti szolgálatot, 
melyre a gyermekvédelmi törvény lehetőséget biztosít.  
 
Több alkalommal is felszínre került a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek oktatási-nevelési 
intézménybe történő felvételének problémája, melyet jeleztünk a Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat és a nevelői szülői hálózatok felé. A probléma jelzésekor felvetettük egy 
személyes egyeztetés szükségességét, mely megtörtént, ekkor ígéretet tettek arra a nevelőszülői 
hálózat vezetői, hogy az intézményi igénybevételnél egyeztetnek az intézményvezetővel a 
férőhely tekintetében. Ez a körülmény az óvoda és bölcsödei férőhelyek tekintetében releváns. 
 
Gyermekek napközbeni ellátásának módja 
 
Polgár Város Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni 
elátásának formái közül a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményi keretei között működtetett 14 
férőhelyes bölcsődében biztosítja a bölcsődei ellátást a 2 éves korukat betöltött gyermekek 
részére. Gondoskodik továbbá ugyanezen intézményben a gyermekek óvodai neveléséről.  
 
Felügyeleti szervek ellenőrzései 
 
Felügyeleti szerveink (HBMKH Szociális és Gyámhivatala) 2013. évben átfogó gyámügyi 
vizsgálatot végeztek. A feltárt hiányosságok mellett megállapították, hogy egyetlen esetben sem 
került sor a támogatások jogosulatlan megállapítására, valamint az ügyintézési határidő 
túllépésére.  
 
Bűnmegelőzési program 
 
A bűnmegelőzés érdekében a településen összefogva végzi munkáját a rendőrség, a polgárőrség, 
a közterület-felügyelő, a településőrök. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az oktatási 
intézmények körüli rend megteremtésének, az iskolán kívüli rendbontások megakadályozásának, 
ebben a településőrök jelentős szerepet vállalnak. Működtetjük a települési közbiztonsági 
fórumot. 
 
Civilszervezetek és települési önkormányzat kapcsolata 
 
A civilszervezetek és a település önkormányzata közötti együttműködésben a kiegyensúlyozott 
kapcsolattartás a jellemző. A települési önkormányzat anyagilag támogatja ezen szervezeteket, 
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így számíthat is munkájukra. Kiemelkedően jó a kapcsolat a Vöröskereszttel, a Római Katolikus 
Karitasszal, a Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesülettel, a Polgárőrséggel, a Polgári Lokálpatriota 
Mozgalommal. Kialakult hagyomány, hogy közös adománygyűjtés és osztás történik a 
Vöröskereszttel, a Katolikus Karitasszal elsősorban a nagycsaládosok, a sokgyermekesek részére.  
 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy 2013. évben elkészült a település Helyi Esélyegyenlőségi 
Programja, melyben egy fejezet a gyermekek helyzetéről, esélyegyenlőségéről tartalmaz 
elemzést. A HEP Intézkedési Tervében erre a problémakörre is kiemelt figyelmet fordítunk, úgy 
mint: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanulásból való lemorzsolódásának 
csökkentése pedagógiai eszközökkel, társadalmi és civilszervezetek partnerségével, a motiváltság 
megteremtésével.  
 
Összegzés 
 
Polgár Város Önkormányzata továbbra is megteremti a pénzbeli és természetbeni ellátások 
költségvetési fedezetét, és a személyes gondoskodás egyes formáit biztosítja az intézmények 
fenntartásával.  
 
A fentiek alapján elmondható, hogy 2013. évben is, a gyermekek érdekében közreműködők 
összehangolt munkája tapasztalható Polgáron, amelyben a gyermekekre való odafigyelés, a 
prevenciós feladatok felvállalása egyre inkább érződik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolókat megtárgyalni, javaslataikkal ellátni és 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Polgár, 2014. május 19. 
 
       Tisztelettel: 
 
         Dr. Váliné Antal Mária 
            címzetes főjegyző 
 
 
 

………/2014.(V.29.) sz. határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített éves értékelést 
megtárgyalta, és elfogadja. 

 
Felhívja a jegyzőt, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának az előírt 
tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással küldje meg. 

 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 
     Határidő:   2014. május 31.  

                                                           

 


