
    

Balatonakarattya Község  Önkormányzat 

Polgármester 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Az előterjesztés törvényességi                                                                                                       

szempontból megfelelő.                                                                                                         

 

Balatonakarattya, 2016. május 18. 

 

 

 

                                                                                                           Polgár Beatrix                      

                           jegyző 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. május hó. 25-ei ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRÓL. 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Előkészítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető 

 

 



Á T F O G Ó  É R T É K E L É S   
 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 25-i ülésére, 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 

96. § (6) bekezdésében kötelezően előírja az önkormányzatoknak, hogy a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról évente átfogó értékelést készítsenek, melyeket a képviselő-

testületeknek meg kell tárgyalniuk. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. 

 

A beszámolási időszak 

2015. január 01-től - 2015. 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. 

 

 A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály vonatkozásában                    

 

2015. év 

0-3 éves  23 fő 

3-6 éves 17 fő 

6-14 éves 51 fő 

14-18 éves 27 fő 

Összesen: 118 fő 

 

 
Az Önkormányzat a gyermeket nevelő családok számára az alábbi pénzbeli és természetbeni 

ellátásokat biztosította. 

 

 Az önkormányzat által nyújtott támogatások: 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

 

Az önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

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

nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át, (39900 forint) 

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

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt 

feltételeknek; 



b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (37050 forint) az a) pont alá nem 

tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg 

külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

 

A Gyvt. 19. § (7) bekezdése értelmében vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá 

vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban 

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, (570000 

forint)vagy 

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1995000 forint) 

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a 

tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, 

amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy a tartós 

betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 

2015. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28500 forint. 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően a szociálisan rászorult gyermek az alábbi kedvezményekre 

jogosult. 

 A bölcsődés, az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az 

intézményi térítési díj 100 %-át,  

 a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-

át,  

 a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át  

kedvezményként kell biztosítani. 

 Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi  

kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus 

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

tekintettel természetbeni támogatást kell nyújtani fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint 

tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az utalvány értéke 5800 

forint/gyermek/alkalom. 

 A jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (pl. tankönyvtámogatás) jogosult. 

                                 

Az önkormányzat 2015. december hó 31-én 15 családból 22 gyermeket részesített rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 3 fő nagykorú, nappali tagozatos tanuló volt.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy év időtartamra kerül megállapításra. Év közben 7 fő 

gyermekvédelmi kedvezménye szűnt meg, 15 fő részére került újból megállapításra.  

 

Rendkívüli települési támogatás: 

 

2015. év szeptemberben az általános, a közép, valamint a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók 

részére beiskolázási támogatást fizettünk ki, ez összesen 350.000 forint volt. Az általános iskolás 

gyermekek közül 24 fő részesült 10.000 Ft/fő támogatásban, a közép- és felsőoktatási intézményben 

tanuló diákok közül 11 fő részesült 10.000 Ft/fő beiskolázási támogatásban. 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton az összes pályázó (5 fő „A” típusú ás 1 fő 

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

 

 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
  

Gyermekjóléti szolgáltatás:  
 

E szolgáltatást településünkön a balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 

családgondozója Zubor Zoltánné látja el. A gyermekjóléti szolgálat működésének tapasztalatait a 

mellékletet képező, Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója tartalmazza. 



 

 

Gyermekek napközbeni ellátása:    

 

Községünkben a gyermekek napközbeni ellátását az óvoda biztosítja.  

 

 Szakmai ellenőrzések:  

 

Gyámhatósági területen a felügyeleti szervek 2015. évben szakmai ellenőrzést nem tartottak. 

 

 Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Gyvt. előírásai alapján: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata a 2016-os évben felülvizsgálta és módosította a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletét. A rendeletben a rendkívüli támogatás 

összegét -a gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként adható- 5.000 forintról 10.000,- 

forintra emelte. 

 

A gyámhatóság 2015. 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. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kérem a beszámoló megtárgyalását, és annak elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Tisztelettel: 

 

 

 

                                                                                                       Lukács Tamásné 

                                                                                                     Kirendeltség vezető 

 

 

 

 

 


