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A beszámolási időszak 

2021. január 01-től - 2021. 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 5/2020. (VI.2) önkormányzati rendeletében fogalmazta 

meg a helyi szabályokat. 

 

1. A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály vonatkozásában   

                  

 

            2019 év          2020 év    2021 év 

0-3 éves    22 fő 25 fő   19 fő 

3-6 éves   28 fő 25 fő   17 fő 

6-14 éves   61fő 64 fő   72fő 

14-18 éves   27 fő 26 fő   32 fő 

Összesen: 138 fő 140 fő 140 fő 

 

 

 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,  

 megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

 

 

 



Támogatások 

 

Pénzbeli, természetbeni ellátások 

 

1.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

 

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

XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 19. § (2) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát, amennyiben  a  gyermeket  gondozó  családban  az  egy  

főre  jutó jövedelem összege nem haladja meg   az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének   (jelenleg   28.500.- Ft)     a     135  %-át,  (38.475. -Ft), egyedülálló esetében  

a  145  %-át ( 41.325. -Ft) 

 

A Gyvt. 20. § (1) bekezdése alapján a feltételek fennállása esetén a települési 

önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, a törvény 131. § (3) bekezdése alapján 

a pénzbeli és természetbeni ellátás - jogerős megállapítása esetén - a kérelem 

benyújtásának napjától. 

 

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés és (2) bekezdés b) pontja alapján 

a települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja azon hátrányos helyzetű és rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét 

vagy más törvényes képviselőjét (a 13/B. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogosult), 

akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év 

május 1-je és augusztus 15-e között állapította meg, a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat az (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltakról.       

                

2021. december hó 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre összesen 4 

gyermek volt jogosult, ez 1 családot érintett. 

 

2. Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás): 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti  kérelem nem érkezett. 

 

3. Nyári étkeztetés: 

A nyári étkeztetést egy család sem vett igényben. 

 

4. Beiskolázási támogatás: 

Egyszeri 6.000,- Ft iskolakezdési támogatásban 15 fő részesült, részükre összesen 

192.000,- Ft került kifizetésre. 

 

5. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 2 fő pályázott, ők az „A” 

típusú támogatásban részesülnek. 

 

6. Karácsonyi támogatás: 

Egyszeri 6.000,- Ft-os karácsonyi támogatásban részesültek a 0-18 éves korú 

gyermekek és fiatalkorúak,  akik tárgyév  január 1-jétől a támogatás igénylésekor is 

folyamatosan balatonakarattyai bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és ott 

életvitelszerűen élnek, ez alól kivétel az év közben született gyermek. Ez 15 főt 

érintett. 

 



7. Születési települési támogatás: 

2021. évben 1 db kérelem érkezett, 1 család részesült 50.000,- Ft egyszeri 

támogatásban. 

 

 

 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

  

Gyermekjóléti szolgáltatás:  
 

E szolgáltatást településünkön a balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 

családgondozója 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 2020. évben szakmai ellenőrzést gyámügyi és 

gyermekvédelmi igazgatási tevékenység vonatkozásában nem tartottak.  

 

 Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Gyvt. előírásai alapján: 

 

A gyámhatóság 2021. 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, 2022. március 4. 

 

 

 

                                                  Tisztelettel: 

 

 

 Polgár Beatrix jegyző megbízásából: 

 

         Zsapka Beáta 

         kirendeltség vezető 

 

 


