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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak évente 

május 31-ig átfogó értékelést kell készíteniük a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik 

ellátásáról, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és tájékoztatásul megküld a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. A 

gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait 

és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

A Gyvt. 14. §-a alapján a gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére valamint a szülői vagy 

más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmében biztosítására 

irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, 

valamint a Gyvt.-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi 

rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

A gyermekvédelmi rendszer háromlépcsős kialakítása szolgálja, hogy a gyermek, ha érdekeit 

nem sérti, a saját családjában nőjön fel. Az első lépcső a pénzbeli ellátások és a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások. Mindezeket a települési 

önkormányzat biztosítja, igénybevétele önkéntes. Amennyiben az első fokon nyújtott ellátások 

önkéntes igénybevételével a gyermek a családban tartása mellett veszélyeztetetté válna, hatósági 

intézkedésként védelembevételére kerül sor. Ez a második lépcső nem önkéntes alapú, 

kötelezettségeket ír elő. Ha a védelembevétel sem hozza meg a kívánt eredményt, a gyermek 

veszélyeztetettségének megszűnését, akkor kerül sor a harmadik lépcső intézkedéseire, mely a 

gyermek családból való kiemelését és más gondozási helyen történő elhelyezését jelenti. 

 

Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások: 

a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b. óvodáztatási támogatás, 

d. gyermektartásdíj megelőlegezése, 

e. otthonteremtési támogatás. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a. gyermekjóléti szolgáltatás, 

b. gyermekek napközbeni ellátása, 

c. gyermekek átmeneti gondozása. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a. az otthont nyújtó ellátás, 

b. az utógondozói ellátás, 

c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 
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A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 

b. védelembe vétel, 

c. a családba fogadás, 

d. az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

e. a nevelésbe vétel, 

f. a nevelési felügyelet elrendelése, 

g. az utógondozás elrendelése, 

h. az utógondozói ellátás elrendelése, 

i. a megelőző pártfogás elrendelése.  

 

 

A beszámoló tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú 

melléklete előír az önkormányzatok számára.  

 

Az értékelés a fentiek alapján bemutatja: 

- a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 

- az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó  

      adatokat; 

- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat; 

- a felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzésének megállapításait; 

- a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; 

- a bűnmegelőzési program főbb elemeit; 

- a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 

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

 

A település lakosságszáma 2016. december 31.-én 253 fő volt, amely létszám azonos az előző 

évivel.  

A kiskorúak korcsoportos megoszlása 2016-ban: 

  

0-18 éves: 53 fő. 

 

Az élve születések száma 1 fő, a halálozások száma szintén 1 fő volt a településen.  

A népességstatisztikai adatok alapján elmondható, hogy a lakosságszám nem változott. 

 

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

II.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a gyermek szociális helyzete 

figyelembevételével jogosult többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére és 

normatív alapon az ingyenes tankönyv ellátás igénybevételére.  

Annak a gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, a tárgyév 
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november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában az önkormányzat jegyzője egyszeri – 

Erzsébet-utalvány formájában történő – természetben nyújtott támogatást biztosít.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmet senki sem nyújtott 

be 2016-ban.  

 

II.2. Gyermekétkeztetés 

 

A gyermekétkeztetés a Nemesvámos Község Önkormányzata, mint fenntartó által biztosított a 

nemesvámosi Csillagvirág Óvodában, valamint az elmúlt évben még a nemesvámosi önkormányzat 

által működtetett Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskolában. Veszprémfajszon sem óvoda, sem általános iskola nincsen.  

A gyermekétkeztetési kedvezményt a vonatkozó törvényi jogszabályok alapján biztosítja az 

önkormányzat az alábbiak szerint: 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül az intézményi térítési díj 

100 %-át kell kedvezményként biztosítani az óvodás korú, valamint az iskola 1-8 évfolyamán 

tanuló nappali tagozatos gyermekek részére, egyéb tanulóknál pedig az intézményi térítési díj 50 %-

át. 

Ezen felül 50 %-os kedvezményben részesülnek a három vagy többgyermekes családok is. 

Gyermekétkeztetési kedvezményben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogcímén senki 

sem részesült 2016-ban, mivel ilyen kérelem nem érkezett a hivatalhoz. 

 

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

 

III.1. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat társulás keretében biztosítja. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről külön 

beszámoló készül.  

 

III.2. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

A veszprémfajszi óvodás, illetve iskolás gyermekek napközbeni ellátása megoldott a 

nemesvámosi óvodában, illetve a nemesvámosi általános iskolai napköziben.  

Az iskolai napközit átlagosan 73 fő gyermek vette 2016-ban igénybe, melyből a veszprémfajszi 

gyermekek létszáma 9 fő.  

 

Az 1-3 év közötti gyermekek napközbeni ellátására – igény esetén – Nemesvámoson, a Gyöngy 

Szemek Alapítvány által működtetett családi napköziben van lehetőség, melynek igénybe vétele 

térítésköteles. 2016-ban 1 veszprémfajszi gyermek vette igénybe a nemesvámosi családi 

napközit. 
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IV.  Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés: 

 

2016. évben az önkormányzatnál gyermekvédelemmel összefüggésben nem került sor 

ellenőrzésre.  

 

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

 

A gyermekvédelmi munkában változatlanul továbbra is fontosnak tartjuk a gyermekvédelemmel 

foglalkozó szakemberek összefogását, a gyors és rugalmas jelzőrendszer működését.  

A prevencióra továbbra is nagy hangsúlyt szükséges fektetni. Indokolt az eddig is megszervezett 

szabadidős programok további megtartása, ha lehetséges számuk és anyagi támogatásuk 

növelése. E feladat ellátásában a Veszprémfajszért Egyesület, valamint Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzata aktív közreműködésére továbbra is számítunk. Fontos tehát 

a velük való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés.  

 

A pénzbeni ellátásokat és az intézményhálózatot illetően úgy látjuk, hogy a jelenleg szabályozott 

ellátások megfelelőek, az intézményhálózatot kibővíteni továbbra sem szükséges. 

 

VI. Bűnmegelőzési program  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Koncepcióját a 29/2015. (IV. 22.) számú határozattal hagyta jóvá. A koncepciót a 

képviselő-testület az elmúlt évben felülvizsgálta és a 41/2016. (V. 18) számú határozata szerint 

annak kiegészítését és / vagy módosítását nem tartotta szükségesnek.  

 

A koncepció főbb pontjai:  

Bűnmegelőzés, a közlekedésbiztonság javítása, információ áramlás hatékonyságának növelése, 

gyermek- és ifjúságvédelem, családvédelem, idős emberek segítése, illegális szemétlerakás 

megelőzése, valamint a társadalmi kohézió erősítése.  

Továbbra is kiemelten fontos a gyermek és fiatalkorú bűnözés megelőzése, az ifjúságvédelem, és a 

droghasználat veszélyeire való felhívás, valamint a családon belüli erőszak megelőzése.  

 

Az önkormányzat lényeges feladatnak tekintette a településen élők biztonságérzetének megtartását, 

erősítését, vagyonának védelmét, az épített és természeti környezet védelmét, a gyermekek 

egészséges felnőtté válásának érdekében szükséges különböző intézkedések megtételét, a 

bűnelkövetővé és áldozattá válás megelőzését. 

A jelenlegi adatok és mutatószámok alapján problémamentesnek minősíthető Veszprémfajsz 

községben a gyermekvédelmi munkaterület. 

2016. évben Veszprémfajszon gyermekkorú, fiatalkorú bűnelkövető nem volt az illetékes 

rendőrkapitányság tájékoztatása szerint.  

 

VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés: 

 

Az önkormányzat 2016. évben, hasonlóan a korábbi évekhez számos kulturális programot 

szervezett szoros együttműködésben a Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi 

Önkormányzatával, valamint a Veszprémfajszért Egyesülettel, továbbá a helyi Német 

Nemzetiségi Asszonykórussal. A település rendezvényein nemcsak a faluban élők, hanem a 



6 

 

környező településekről idelátogatók is részt vesznek.  A kisgyermekes családoknak kellemes 

kikapcsolódást jelent a település szélén található erdei játszótér.  

 

A szomszédos Nemesvámos településen működő egyházak által szervezett nyári táborok szintén 

elérhetőek a veszprémfajszi gyerekek számára.   

 

A nemesvámosi Katolikus Egyházközség által szervezett Mária Keresztes nyári tábor 

megrendezéséhez az önkormányzat 12.000 Ft,- (veszprémfajszi gyermekenként 6.000,- Ft) összegű 

támogatást biztosított.   

A Római Katolikus Plébánia által megszervezett nyári napközis tábor költségeihez pedig, ahol 

egy fő veszprémfajszi résztvevő volt, 6.000,- Ft-tal járult hozzá.   

 

Az Adventista Egyház által szervezett nemesvámosi bibliatábor veszprémfajszi résztvevőit 

18.000,- Ft összeggel (gyermekenként 6.000,- Ft-tal) támogatta az önkormányzat. 
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

…/2017. (V. 18.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek 

megfelelő tartalommal jóváhagyja.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

     

 

 

Nemesvámos, 2016. május 12. 

 

 

 

                                                                                                              Kötél Krisztina 

            jegyző 

 


