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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 12-i ülésének
4. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a helyi
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít,
amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A
beszámoló
tartalmi
követelményeit
a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet 10. melléklete határozza meg. A
közigazgatásban megvalósult átszervezések miatt
már az elmúlt évben is a csökkentett tartalmú
beszámolót terjesztettük a képviselő-testület elé.
Kérjük, hogy a 2014. évre vonatkozó
gyermekvédelmi beszámolót az alábbiak szerint
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Velem, 2015. május 7.
A

polgármester

nevében:
Bernáth Ildikó s.k.
igazgatási ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT
Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
városban
2014-ben
végzett
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót
elfogadja.
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Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról Velem községben - 2014.
1. A 0-18 éves korosztály demográfiai mutatói
A beszámolási időszakban (2014. év) Velem állandó lakosságának száma 350 fő volt. Ebből 18
éven aluli 59 fő 16,8%), ezen belül a 14 év alatti gyermekek száma 46 fő (13%).
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
A) A gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátások
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt veszélyeztetett
gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában nevelni, gondozni.
A gyermekek főként a 14 év alatti korosztályból és elsősorban a két- és többgyermekes
családokból kerülnek ki. Ezekben a családokban többnyire a szülő egyedül neveli a gyermeket,
valamelyik szülő GYES-en van, rokkantnyugdíjas vagy munkanélküli.
Az ellátási forma a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben a jogszabályban
meghatározott étkeztetés normatív kedvezményének, a külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezményeknek (ingyenes tankönyv, ösztöndíj, felsőoktatási felvételi kedvezmények) és a
pénzbeli támogatás igénybevételére jogosít. A családok egy évben két alkalommal (augusztus,
november) kapnak természetbeni támogatásként Erzsébet-utalvány formájában (gyermekenként:
5.800 Ft). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2014-ben Velem községben 15 fő
részesült,
128.000
Ft
értékben.
2014. július 1-től önálló kérelemre és külön határozatban dönt a jegyző a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetéről.
A mérlegelendő körülmények az alábbiak:
- a szülő/gyám iskolai végzettsége a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettség,
- a szülő/gyám alacsony foglalkoztatottságú, (aktív korúak ellátásában részesül vagy 12 hónapja
nyilvántartott álláskereső)
- elégtelen lakáskörülmény, lakókörnyezet, vagy szegregátumként nyilvántartott településrészen él a
család.
Jellemzően a családok nem igénylik a hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzet megállapítását,
Velemben ilyen eset egyáltalán nem volt.
2014. január 1-jétől megszűnt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Az új szabályozás ezt az
ellátást is „beolvasztotta” az önkormányzati segélybe, és így a helyi rendeletünk szerint van
lehetőség anyagi segítség nyújtására, kimondottan a „gyermek jogán”.
A gyermek/ek jogán évente egyszer volt adható önkormányzati segély, ennek összege
gyermekenként 7.000 Ft. (2015. március 1-től az önkormányzati segély helyébe a települési
támogatás lépett.) Velem községben ebben a támogatási formában 2014-ben senki sem
részesült.
Óvodáztatási támogatás:
Óvodáztatási támogatásra annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeknek a szülője jogosult, akinek halmozottan hátrányos helyzetét a jegyző külön határozatban
megállapította és három-, illetve négy éves gyermekét beíratta az óvodába, majd gondoskodott
gyermeke rendszeres óvodába járásáról. A támogatás egy évben kétszer folyósítható (június,
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december), melynek összege első alkalommal 20.000 Ft, azt követően 10.000 Ft gyermekenként. A
támogatás 2014-ben még élt, de az új szabályozás jelentősen megváltoztatta a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzet fogalmát, ami hatással volt az óvodáztatási támogatásra jogosultakra
is, így év közben meg kellett szüntetni a korábbi jogosultságokat, új megállapítás pedig nem történt.
Ez az ellátási forma végleg oka fogyott lesz a három éves kortól kötelező óvodáztatás
bevezetésével. Velem községben ebben a támogatási formában 2014-ben senki sem részesült.
B) Egyéb, a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott ellátások
Bursa Hungarica: 1 felsőfokú tanulmányokat folytató velemi hallgató kapott az önkormányzattól
összesen 50 E Ft ösztöndíj kiegészítést.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások
Védőnői Szolgálat
A Védőnői Szolgálat, mint a jelzőrendszer tagja folyamatos kapcsolatot ápol a Gyermekjóléti
Szolgálattal.
Az elmúlt évben az a tapasztalatuk, hogy egyre több a szociálisan rászorult család, főként az anyagi
nehézségekkel küzdő családok száma szaporodott meg. A védőnők saját kompetenciájukat
meghaladva, erejükön felül segítik ezeket a családokat. Folyamatosan ruha-, tápszer-, bébiétel
adományokat, babakelengyét, gyógyszereket, gyerekjátékokat gyűjtenek és osztanak szét.
A fokozott gondozásban részesülők még hatékonyabb segítése érdekében karitatív szervezetekkel is
kapcsolatban állnak.
Rendszeres családlátogatásaik és tanácsadásaik során, valamint ezeken kívül is sokszor fordulnak
hozzájuk különféle segítségkéréssel a szülők. A Gyerekjóléti Szolgálattal, a jelzőrendszer tagjaival,
és a Gyámhivatallal jó a kapcsolatuk, ez nagyban segíti a zökkenőmentes munkavégzésüket.
Szociális Gondozási Központ
A Kőszeg Város és Térsége Társulásához tartozó 15 településen a kőszegi Szociális Gondozási
Központ szakmai egységeként működő Gyermekjóléti Szolgálat látja el a gyermekjóléti
szolgáltatást. A feladatellátást az intézmény vezetője a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjén keresztül
irányítja területfelelősi rendszerben, négy területen: Kőszeg, Hegyalja térsége, Gyöngyösfalu
térsége, Horvátzsidány térsége. Így az ellátott gyermekek, családok a lakóhelyükön juthatnak hozzá
a szolgáltatáshoz.Az alábbiakban található statisztikai adatok Velem község illetékességi területére
vonatkoznak.

A gyermekjóléti alapellátás adatai 2014.
A szolgáltatást igénybevevő gyermekek
A szolgáltatást igénybevevő családok család
Gyermekvédelmi szakellátásban is részesül család
Rendszeres családgondozás gyermek
Rendszeres családgondozás család
Alapellátásban gondozott gyermek
Alapellátásban gondozott család
Védelembe vett gyermek
Védelembe vett család

3 fő
1 fő
0 fő
3 fő
1 fő
3 fő
1 fő
0 fő
0 fő
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Utógondozott gyermek

0 fő

A gyermekek veszélyeztetettségének okai 2014.
.

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
3 eset
Gyermeknevelési probléma
Beilleszkedési nehézség
Magatartási és teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők vagy család életvitele, elhanyagolás,
3 eset
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegség
Összesen
6 eset

50 %
0%
0%
0%
0%
50 %
- 0%
0%
0%
100 %

A kezelt probléma típusok alapján Velem település alapellátásban részesülő gyermekei között első
helyen a megélhetési és a szülők életviteli problémái állnak. A fentiekben felsorolt három-három
eset ugyanabban a családban fordult elő.
A családgondozók egyre több alkalommal keresik fel az érintett családokat otthonukban. A
szolgálat egyre több ellátáson kívüli esetben is közreműködött a gyermekvédelmi ügyintézésben. A
gondozásban nem részesülő gyermekek családjai leggyakrabban információt kértek, emelkedett a
segítő
beszélgetést
igénylő
gyermekek,
családok
száma.
A családlátogatások száma jelentősen emelkedett a 2013. évihez képest, ez egyrészt abból adódott,
hogy a felmerült probléma jellege megkívánta a szinte napi jelenlétüket a családban, másrészt
egyfajta szemléletváltás eredménye is ez. Azt gondoljuk, hogy a segítő, támogató jellegű
segítségnyújtás hatékonyságának egyik fontos eleme a család otthonában történő rendszeres
látogatásuk, ezáltal egy folyamatos, kiszámítható együttműködés valósulhat meg. A segítséget
igénylő családnak ez azért fontos, mert saját, megszokott környezetében könnyebben beszél
problémáiról, mint hivatalos helyen, a családgondozónak pedig azért, mert nem a szülő/gyermek
elmondásából
jut
csak
információhoz,
hanem
meg
is
tapasztalja
azokat.
A jelzőrendszer tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik az ellátásban részesülő és a potenciálisan
veszélyeztetett gyermekeket, valamint családjaikat is, a felmerülő problémákat jelzik a
családgondozóknak.
4. A felügyeleti szervek és hatóságok ellenőrzései
A beszámolási időszakban a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala átfogó
gyámhatósági felügyeleti ellenőrzést nem végzett.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok
• A gyermekek családban történő átmeneti gondozásának biztosításához szükséges a még mindig
hiányzó helyettes szülői ellátás megszervezése.
• A megjelenő pályázatok figyelésével és felhasználásával meg kell teremteni a gyermekek nyári
felügyeletének, táboroztatásának anyagi alapjait.
• Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére és a felvilágosító tevékenységre.
• Szükséges lenne a kortárs segítők bevonása a gyermek- és ifjúságvédelmi munkába. Ehhez
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pályázati forrás felkutatása szükséges.
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Összességében megállapítható, hogy a település gyermekvédelmi rendszerében jelentősebb
hiányosságok nincsenek. Az önkormányzat a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokban
nevelkedő gyermekekért a jogszabályban előírt ellátási formák biztosításával igyekszik segíteni.
Minden szervezet törekszik a problémák megelőzésére, időben történő felismerésére, kezelésére.
Emellett a civil szervezetek szerepe is nő.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén, valamint a szociális igazgatás területén tevékenykedők
elkötelezetten, lelkiismeretesen és jó színvonalon látják el munkájukat.

