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gyámügyi előadó részéről  

2016. évre vonatkozó beszámoló 
 

A beszámolási időszak 

2016. január 01-től - 2016. december 31-ig terjed ki. 

    

 

 

 

 

A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály vonatkozásában (összehasonlítva 

az előző éves létszám adatokkal): 

 

2015.                     2016. 

0-3 éves  23 fő 20 fő 

3-6 éves 17 fő 16 fő 

6-14 éves 51 fő 54 fő 

14-18 éves 27 fő 20 fő 

Összesen: 118 fő 110 fő 

 

 

Jegyzői gyermekvédelmi tevékenység 

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 33˛2006. (XII.23.) Kormányrendelet 3. §-a értelmében a 

települési önkormányzat jegyzőjének gyámhatósági feladat és hatásköre: 

 gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,  

 megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 

ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi 

és gyámügyi feladatokat. 

 

 

Támogatások 

 

Pénzbeli, természetbeni ellátások 

 

a)  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

 

A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valló 

jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem 

összege, és a család vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

b) meghatározott természetbeni támogatásnak, 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

 



A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a 

gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve 

ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni 

támogatást nyújt (2016. évben 5.800 Ft.) fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer 

vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában. 

 

A jogosultsági feltétel 2016. évben egyrészt, hogy a családban ez egy főre eső jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (39.900,-Ft.) ne haladja meg, ha 

a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, másrészt é pontok 

alá nem tartozó esetben pedig a jogosultsági feltétel az, hogy az egy főre eső jövedelem ne 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-át (37.050,-Ft). Az 

öregségi nyugdíjminimum 2016. évben változatlanul 28.500,-Ft. 

 

 

2016. december hó 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre összesen 16 gyermek 

volt jogosult, ez 10 családot érintett. 

Év közben 14 fő gyermekvédelmi kedvezménye szűnt meg, 14 fő részére került újból 

megállapításra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg 168.200 forint 

volt. 

 

b) Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás): 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 családot, összesen 4 gyermeket érintett, kifizetésre 

került 40.000,- Ft. 

 

2016. évben a Pilinszky János Általános Iskola kérése alapján – a szociálisan rászorult 

gyermekek részére kirándulás támogatásra 52.000, Ft került kifizetésre, ez összesen 13 

gyermeket érintett. 

 

Nyári étkeztetés: 

A nyári étkeztetést 2 család vette igénybe, ez 5 gyermeket érintett. 

 

 

Beiskolázási támogatás: 

2016. év szeptemberben az általános, a közép, valamint a felsőfokú oktatási intézményekben 

tanulók részére beiskolázási támogatást fizettünk ki, ez összesen 580.000,- Ft  volt. Az általános 

iskolás gyermekek közül 40 fő részesült 10.000,- Ft/fő támogatásban, a közép- és felsőoktatási 

intézményben tanuló diákok közül 18 fő részesült 10.000,- Ft/fő beiskolázási támogatásban. 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton az összes pályázó (5 fő „A” típusú és 

1 fő „B” típusú ösztöndíjpályázó) 10.000,- Ft/hó támogatásban részesült. 

 

Mikulás csomag: 

 

95 db mikulás csomag lett kiosztva a december 6-án tartott mikulás ünnepségen a 14 év alatti 

gyermekek részére. 

 



Karácsonyi támogatás: 

 

2016. év decemberében 18 éves korig 110 gyermek 10.000,- Ft összegben kapott egyszeri 

karácsonyi támogatást. 

 

2016. évben a fent említett támogatások közül összesen 1 kérelem lett elutasítva, mely 

gyermekes családot érintett. A kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

vonatkozott. Az elutasítás oka, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény korábban leírt 

jogosultsági feltételnek nem felelt meg a kérelmező (az egy főre eső jövedelem meghaladta az 

előírt határt). 

 

 

 Együttműködés a civil szervezetekkel 

Az önkormányzat különböző programokat, kézműves foglalkozásokat, versenyeket szervez az 

év folyamán a gyermekek részére. 

A civil szervezetekkel az önkormányzat kapcsolata jó, rendezvényeken, szabadidős 

programokban vesznek részt. Segítségükre, közreműködésükre mindig számíthatunk. 

 

 

Balatonakarattya, 2017. február 13.  

 

 

 

 

                                                                      Tisztelettel: 
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