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Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékeléséről 

Előterjesztő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Andorkó Mihályné irodavezető 

Tóth Árpádné intézményvezető 

Icsu Ferencné intézményvezető 

Iktatószám: 4372-3/2015. 

Véleményezte: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Melléklet: 2 db  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 94. § és 96. §-a meghatározza a települési önkormányzat 

gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatait, a helyi ellátórendszer kiépítésével, működtetésével, 

a gyermekek ellátásának megszervezésével kapcsolatos teendőit. 

A gyermekek védelmének rendszere a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítása. 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.  

 

A Gyvt. 96. § (6) bekezdése előírja a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés készítését minden év május 31-ig. 

Jelen előterjesztés a 2014. évi helyzetértékelést, a statisztikai adatokat tartalmazza. A 

beszámoló tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. sz. melléklete határozza meg. 

 

Polgár Város Önkormányzatának ellátási területe a település lakosságára terjed ki. 

 

1. Demográfiai mutatók 

 

Állandó lakosság száma 2014. december 31. napján:  8047 fő 

0-3 évesek száma:      222 fő 

4-6 évesek száma:      200 fő 

7-14 évesek száma:      628 fő 

15-18 évesek száma:      399 fő 

 

Gyermekek száma összesen:     1454 fő 

 

Míg az összlakosság száma 96 fővel, addig 2013. évhez képest a gyermekek száma 109 fővel 

lett kevesebb 2014. évben. 
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Óvodai létszám 243 fő, bölcsődei beiratkozott gyermekek száma 13 fő, általános iskolai tanuló 

létszám 574 fő, a József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolába 131 fő polgári gyermek tanul. 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

A települési önkormányzat jegyzője a gyermekvédelmi törvény alapján megállapítja a 

gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2014. évben 758 fő volt jogosult. 

Elutasító döntés nem született, ennek főleg az az oka, hogy az ügyfeleket tájékoztatjuk a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételének feltételeiről, és ha úgy látják, hogy 

nem lesznek jogosultak, kérelmüket nem nyújtják be. 
 

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.) 
 

Szintén a jegyző feladata a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. 

Az értékelési időszakban hátrányos helyzetről 166 esetben, míg halmozottan hátrányos 

helyzetről 249 esetben készült döntés.  

  

2014-ben 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, 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. 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.  

2014. évben 66 gyermek volt jogosult óvodáztatási támogatásra.  

 

2.1.Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások 

 

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 2014. évben az önkormányzati költségvetésben 

1.081 eFt kiadást jelentett 57 fő esetében. 

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 2014. évben 104 felsőoktatási hallgatót 
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részesítettünk 3.500.-Ft/hó összegben, 10 hónapon keresztül. Ez az önkormányzatnak 3.308 eFt 

költségvetési kiadást jelentett. 

 

Nyári szociális gyermekétkeztetésben nem vettünk részt, mivel a kormányrendelet szerint nem 

tartoztunk a hátrányos helyzetű települések közé.  

 

Az iroda munkatársai végzik bírósági és egyéb társhatósági megkeresésekre a 

környezettanulmányt, amely gyermekelhelyezési ügyekben, házasságfelbontás, 

gyermektartásdíj iránti perekben a leggyakoribb. A környezettanulmány fizikai elkészítésére 

felkérjük a gyermekjóléti szolgálatot, melyre a gyermekvédelmi törvény lehetőséget biztosít.  

 

2.2. Gyermekétkeztetés megoldásának módja, kedvezményben részesülőkre 

vonatkozó statisztikai adatok 

A 0-3 éves korosztály esetén napi 4x-i gyermekétkeztetést biztosít a Városgondnokság által 

üzemeltetett óvoda konyhája, 3-6 éves korosztály esetén napi 3 x-i étkezésben részesülnek a 

gyermekek, általános iskolai tanulók alsó és felső tagozat esetén a napi 1, 2 illetve 3 x-i 

étkezésben részesülnek a tanulók az igények szerint Az étkeztetési kedvezményben részesülők 

száma: 299 fő 

Rászorultsági alapon gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család gyermekére tekintettel 

100 %-os támogatásban részesül, 3 vagy több gyermekes család esetén az egy háztartásban élő 

eltartott gyermekek esetén kérhetik az 50 %-os támogatás megállapítását. Szakorvos által 

leigazolt tartósan beteg gyermek esetén a szakorvosi igazolás alapján szintén az 50 %-os 

támogatást kérheti a szülő. 

2014. kedvezményes gyermekétkezői létszámadatok korosztályok szerint 

     

korosztály 

100% 

támogatás  

GYVT 

50% támogatás 
Összes kedvezményben 

részesülő gyermekek száma 
3 gyermekes 

tartósan 

fogyatékos 

0-3 évesek 
0 1 0 1 

3-6 évesek 
92 14 2 108 

6-14 évesek 
151 32 5 188 

14-18 évesek 
0 2 0 2 

összesen 
243 49 7 299 
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a Szociális 

Szolgáltató Központ szakmai beszámolója ad betekintést, mely önálló anyagként az 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

 

A gyermekek napközbeni ellátásának módjáról a Napsugár Óvoda és Bölcsőde a bölcsődei 

ellátásról szintén önálló beszámolót készített, melyet 2. sz. mellékletként csatolunk. 

 

4. Felügyeleti szervek által tett ellenőrzések megállapításainak bemutatása 

 

Felügyeleti szervünk – a HBMKH Szociális és Gyámhivatala – 2014. évben átfogó ellenőrzést 

tartott a Szociális Szolgáltató Központnál, melynek önálló egysége a Gyermekjóléti Szolgálat. 

Az ellenőrzés kiterjedt a gyermekjóléti szolgálat által vezetett dokumentációk szabályosságára, 

a jelzőrendszer működésére, iratanyagok áttekintésére. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok 

nem mutattak súlyos hibákra, a megállapítások pozitívak voltak. Az ellenőrzés felhívta a 

figyelmet, hogy a használt adatlapok tekintetében megváltoztak a jogszabályok, és kérték ennek 

cseréjét. Összességében elmarasztaló megállapítás a gyermekjóléti szolgálat szakmai 

tevékenységének vonatkozásában nem született.  

A hiányosságok megszüntetése érdekében a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Gyámügyi 

és Igazságügyi Főosztályával az önkormányzat hatósági szerződést kötött. A hatósági, 

szerződésben foglaltak szerint 2016. május 1. napjáig kaptunk határidőt a tárgyi feltételek 

hiányosságainak megszüntetésére.  

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

 

Polgár Város Önkormányzata által elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepcióban az 

elsődleges célok között szerepel a szolgáltatások közelebb kerülése az ellátottakhoz, a 

gyermekjóléti intézmény jogszabály szerinti működésének biztosítása, valamint az 

önkormányzat feladatellátási kötelezettségének teljesítése. Feladatként határozza meg a 

koncepció a család- és gyermekvédelem fejlesztését, a tevékenység javítását és ésszerűsítését, 

valamint a családos hajléktalanság kialakulásának megakadályozását. 

Elsődleges rövidtávú célunk tehát, hogy a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó 

intézmény jogszabályok szerinti működését biztosítani tudjuk. A meglévő intézmény tárgyi 

feltételeit, biztonságos működését kell megteremteni ahhoz, hogy a gyermekvédelem 

fejlesztését érintő elképzeléseinket meg tudjuk valósítani.  

 

6. Bűnmegelőzési Koncepció 

 

Településünkön a bűnmegelőzés érdekében összehangoltan végzi munkáját a rendőrség, a 

polgárőrség, a közterület-felügyelő és a településőrök. 2014. évben pályázati úton 32 térfigyelő 

kamera felszerelésére került sor a város központi területein, melyek nagyban segítik a preventív 

munkát. Az önkormányzat által életre hívott Közbiztonsági Fórum negyedévenként ülésezik a 

fenti említett szereplők jelenlétével, és értékelik a tevékenységet, felhívják a figyelmet a 

konkrét problémákra, feladatokra. A 2015. május 28-i képviselő-testületi ülés napirendjén 
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szerepel a Bűnmegelőzési Program elfogadása, mely még konkrétabban fogalmazza meg a 

feladatokat.  

A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számáról, és az általuk elkövetett 

bűncselekményekről a gyermekjóléti szolgálat beszámolója tartalmaz részletes adatokat. 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

A településünkön működő civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködés 

kiegyensúlyozott. Az önkormányzat pályázati eljárás keretében anyagi támogatást nyújt a 

szervezeteknek. A gyermekvédelmi, gyermekjóléti munka során együttműködünk a helyi 

Vöröskereszttel, a Polgárőrséggel, a Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesülettel, a Polgár 

Városért Alapítvánnyal, a Katolikus Karitasszal. Kialakult hagyomány a közös adománygyűjtés 

és osztás, a különböző jótékony rendezvényeken való közreműködés. 

 

Összegzés 

 

Polgár Város Önkormányzata a lehetőségekhez képest megteremti a pénzbeli és természetbeni 

ellátások költségvetési fedezetét, és a személyes gondoskodás egyes formáit is biztosítja az 

intézmények fenntartásával.  

2014. évben a gyermekek érdekében közreműködők összehangolt munkája tapasztalható 

településünkön. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolókat megtárgyalni, javaslataikkal ellátni és 

elfogadni szíveskedjenek.  

 

Polgár, 2015. május 15. 

     Tisztelettel: 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző 

 

 

………/2015.(V.28.) 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 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának az 

előírt tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással küldje meg. 

 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

     Határidő:  2015. május 31. 

 


