Balatonakarattya Község
Önkormányzata
gyámügyi előadó részéről
2017. évre vonatkozó beszámoló
A beszámolási időszak
2017. január 01-től - 2017. december 31-ig terjed ki.

A gyermekvédelmi törvény megfelelő jogi keretet biztosít ahhoz, hogy 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 kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
A törvény meghatározza a pénzbeli ellátásokat, a személyes gondoskodás keretébe tartozó
alap- és szakellátásokat, valamint a hatósági intézkedések körét.
Balatonakarattya Község Önkormányzata a törvényben foglalt feladatok végrehajtására,
illetve annak helyi kiegészítésére a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletében fogalmazta
meg a helyi szabályokat.
1. A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály vonatkozásában
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Jegyzői gyermekvédelmi tevékenység
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (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.

2. 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 fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet utalvány formájában.
Alapösszegű támogatás
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága
- a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
- a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
alapösszegű (2017-ben 6.000,- Ft) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve,
hogy a gyermek, fiatal felnőtt a fenti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem
minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.
Emelt összegű támogatás
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a
gyámhatóság határozata alapján
- a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
- a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
emelt összegű (2017-ben 6.500,- Ft) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A jogosultsági feltétel 2017. 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 e
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 2017. évben változatlanul 28.500,-Ft.

2017. december hó 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre összesen 15
gyermek volt jogosult, ez 7 családot érintett.
Év közben 17 fő gyermekvédelmi kedvezménye szűnt meg, 15 fő részére került újból
megállapításra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg 170.600
forint volt.
Év közben 1 fő részére került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elutasításra, ott a
jövedelmi viszonyok magasabbak voltak a törvény által előírtaknál.
a) Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás):
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 családot, összesen 8 gyermeket érintett, részükre
80.000,-Ft került kirizetésre.
2017. évben a Pilinszky János Általános Iskola kérése alapján – a szociálisan rászorult
gyermekek részére kirándulás támogatásra 50.000, Ft került kifizetésre, ez összesen 11
gyermeket érintett.
3. Nyári étkeztetés:
A nyári étkeztetést egy család sem vett igénybe.

4. Beiskolázási támogatás:
a.) Tárgyév szeptemberben az általános, a közép, valamint a felsőfokú oktatási
intézményekben tanulók részére beiskolázási támogatást fizettünk ki. Az általános
iskolás gyermekek közül 41 fő részesült 10.000,- Ft/fő támogatásban, a közép- és
felsőoktatási intézményben tanuló diákok közül 15 fő részesült 10.000,- Ft/fő
beiskolázási támogatásban. Részükre összesen 560.000,-Ft került kifizetésre.
b.) A BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 4 fő pályázott, ők az „A”
típusú támogatásban részesülnek, 10.000,- Ft/hó összegben.
c.) Karácsonyi támogatás:
Egyszeri 10.000, Ft-os karácsonyi támogatásban részesültek azok a 0-18 éves korú
gyermekek és fiatalkorúak akik tárgyév január 1-jétől balatonakarattyai bejelentett
lakóhellyel rendelkeznek. Ez 89 főt érintett, részükre összesen 890.000 Ft- került kifizetésre.
2017. évben különböző sportrendezvények, kézműves foglalkozások kerületek
megrendezésre, valamint tánc oktatáson vehettek részt a gyermekek.
 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
Gyermekjóléti szolgáltatás:
E szolgáltatást településünkön a balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
családgondozója Zubor Zoltánné látja el. Az Önkormányzat kapcsolata a családgondozóval
jó, feladatát precízen és pontosan látja el. A családok meg vannak elégedve munkájával.
Gyermekek napközbeni ellátása:
Községünkben a gyermekek napközbeni ellátását az óvoda biztosítja.



Szakmai ellenőrzések:

Gyámhatósági területen a felügyeleti szervek 2017. évben szakmai ellenőrzést nem tartottak.


Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Gyvt. előírásai alapján:

A gyámhatóság 2017. évben gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőt nem tartott nyílván.


Együttműködés a civil szervezetekkel

A civil szervezetekkel az önkormányzat kapcsolata jó, rendezvényeken, szabadidős
programokban vesznek részt. Segítségükre, közreműködésükre mindig számíthatunk.

Balatonakarattya, 2018. május 30.
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Lukács Tamásné
Kirendeltség vezető

