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Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől
Szajol, Rózsák tere l.

ELŐTERJESZTÉS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2016. május 25-én tartandó ülésére, Szajol településen 2015. évben végzett gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó átfogó értékelés
Tisztelt Képviselő testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) és a Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet meghatározza a helyi
Önkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait.
A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint 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, szolgáltatásokkal 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 helyi Önkormányzatok elsődleges feladata a gyermekek védelmét biztosító helyi ellátó
rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése
és a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése.
Az Önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a Gyvt. 96.§.
(6) bekezdésének megfelelően minden évben átfogó értékelést kell készítenie, melyet a
Képviselő testület megtárgyal. Az értékelést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban Gyámhivatal) kell megküldeni.
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Településünkön a 0-18 éves korosztály 2008 év óta csökkentő tendenciát mutat. Az előző
évhez képest az elmúlt évben a 0-2 éves korosztály száma is csökkent.
II. Az önkormányzat által nyújtott ellátások biztosítása
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére irányul.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
biztosítják.
2013. január 1. napjától a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe
tartozó ellátások:
a) a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
b) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
c) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá
vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
d) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,
l) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatokat.
A gyámhatósági hatáskörök száma jelentősen lecsökkent 2013 évben. Az elkerült ügyek
száma településünkön nem volt magas számú, illetve a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
felvételére anyakönyvvezetői hatáskörben került sor az elmúlt évben is. Településünkön
jelentős számú a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem.
Az ellátások négy részre oszthatók:
1.
2.
3.
4.

Pénzbeli és természetbeni ellátások
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
1. Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának feltétele, hogy a gyermeket
gondozó családban a havi egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a családban élőknél az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, gyermekét egyedül nevelőknél,
tartósan beteg gyermeket, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők, illetve nagykorúvá vált
gyermek esetében 140%-át. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
évente meg kell igényelni. Az öregségi nyugdíjminimum összege 2015. évben is 28.500,-Ft
volt.
Ennek figyelembevételével 2015. december 31-én 118 gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, mely 68 családot jelentett, melyből egyedülálló szülő 44. A
kedvezményre jogosult gyermekek étkezési támogatásban és tankönyvtámogatásban
részesültek.
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Gyermekek életkori megoszlása
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához a család
jövedelmi és vagyoni viszonyainak igazolásán kívül a tanulói jogviszony igazolása is
szükséges.
A jogosultság megállapításához benyújtott jövedelemigazolásokból megállapítható, hogy a
családok túlnyomó többségében 2015. évben a legtöbb gyermek esetében a családban a
jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot.
Ellátásban részesített gyermekek számának megoszlása a család
jövedelmi viszonyai alapján
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2013. április 1. napjától új szabályozás került be a nagykorúak tekintetében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek közé: a nagykorúvá válását
megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti
időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kellett
lennie, hogy a támogatás megállapítható legyen. Ennek következtében, akik nagykorúvá
válásuk előtt nem voltak jogosultak a támogatásra, nagykorúságuk után már nem is lehetnek.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek természetbeni
támogatásban részesültek augusztus és november hónapban, mely fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására használható Erzsébet-utalvány formájában.
A támogatás értéke gyermekenként 5.800,-Ft.
Átlagosan 133,5 gyermek részesült az egyszeri támogatásban.
A kifizetett egyszeri támogatás összege összesen: 1.548.600,-Ft volt, melyet teljes összegben
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a Magyar Államkincstártól igényeltünk meg.
A kiegészítő támogatás jelentős segítség a rászoruló családok számára.

•

Óvodáztatási támogatás

Óvodáztatási támogatásra az jogosultságot arra a gyermekre tekintettel lehet megállapítani,
- akinek a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és
- aki legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét
betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását
megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint
rendszeresen jár óvodába.
Településünkön az elmúlt évben nem részesült óvodáztatási támogatásban gyermek. 2015-ben
ez a támogatási forma megszűnt.
2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás:
Az éves gyermekvédelmi tanácskozásra településünkön idén is sor került a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál. A tanácskozáson a korábbi évekhez hasonlóan a szakemberek
előadták beszámolóikat, amelyekben a 2015-ös év gyermekvédelmi munkáját foglalták össze.
Ezt követően nyílt lehetőség a kérdések, az észrevételek, és a javaslatok megvitatására.
Gyermekjóléti szolgálat:
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége a 2015. december 31-i statisztikai adatok
szerint a következőképpen alakult:
Összesen 26 család volt gondozva, gyermeklétszám összesen 40 fő.
Alapellátás keretében 19 család részesült gondozásban, ez 30 gyermeket jelentett.
Védelembe vétel 2 családot érintett, családonként 1-1 gyermeket.
Ideiglenes hatállyal 2 gyermeket kellett elhelyezni, 2 családot érintett a történés.
Nevelésbe került 6 gyermek, 3 család esetében történt intézkedés.
2015. év folyamán a Gyermekjóléti Szolgálattal történő kapcsolatfelvételek a következő
módon alakultak:
Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 21
Egészségügyi szolgáltató: 2
Közoktatási intézmény: 15
Rendőrség: 1
Állampolgár: 0
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat: 1
Jegyző, Gyámhivatal: 2
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységére jellemző volt, hogy információt 161
alkalommal nyújtott, hivatalos ügyek intézésében 19 alkalommal működött közre, és
tanácsadásra 84 alkalommal, segítő beszélgetésre 74 alkalommal került sor.
Családlátogatást 62 alkalommal végeztek a családgondozók.
Ha a problémák típusa szerint vizsgáljuk a Szolgálat beavatkozásait, megállapíthatjuk, hogy
leggyakrabban a családi konfliktusok jelentek meg – vagy a szülők egymás közötti, vagy a
szülő-gyermek kapcsolatban keletkezett nehézség. Több alapellátásban részesülő ill.
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védelembe vett gyermek szülei válnak, és az elmérgesedett, agresszív légkör veszélyezteti a
gyermek lelki fejlődését, nyugalmát.
Sajnálatos módon nagyon gyakori eset a szülői elhanyagolás is. Főleg a fizikai, alapvető
szükségletek hiányos biztosítása jellemző, valamint a higiénia elhanyagolása. De egyre
gyakoribb a gyermekek lelki elhanyagolása. Nem megfelelő a szülő-gyermek közötti
kommunikáció. A szülők nem kérdezik gyermekeiket, nem beszélgetnek velük. A fiatalok
főleg az interneten, közösségi oldalakon töltik az idejüket. Akár hajnalig fent maradnak szülői
felügyelet nélkül. Az internetes tartalmakat a szülők nem ellenőrzik, veszélyhelyzetnek kitéve
ezzel gyermeküket.
Sajnos településünkön sok család él hátrányos helyzetben – tartós munkanélküliség, közüzemi
tartozások miatt. Alapvető szükségleteiket is nehezen tudják kielégíteni. Lakáskörülményeik
leromlottak stb.
Szerencsére az iskolai igazolatlan hiányzások valamint a szenvedélybetegségek miatt
gondozott gyermekek létszáma nem számottevő: a gyermekintézménybe való beilleszkedési
nehézség miatt 3, szenvedélybetegség miatt 1 gyermek volt a Gyermekjóléti Szolgálat
látóterében 2015. évben.
Gyermekek napközbeni ellátása:
A gyermekek napközbeni ellátását napközi otthonos óvoda és az általános iskola biztosítja.
Mindkét intézmény egy telephellyel működik.
Az óvoda napi háromszori étkezést biztosít a gyermekek számára. Az iskolában lehetőség van
a menza ebédre, a tízórai és ebédre, valamint a háromszori étkezésre.
A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társuláshoz csatlakoztunk 2008. január 1. napjával. A
csatlakozással a helyettes szülői ellátás is biztosított településünkön. 2015. évben ezen
szolgáltatás igénybevételére nem került sor.
3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
E feladatok ellátása településünk számára nem kötelező.
4. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések

•

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A jegyző feladatkörébe a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
határozattal történő megállapítása tartozik 2013. szeptember 1. napjától.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
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fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az előző pontokban meghatározott körülmények közül legalább kettő
fennáll,
- a nevelésbe vett gyermek,
- az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
2015. december 31-i állapot szerint 33 fő hátrányos helyzetű és 8 halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek volt.
A Szolnok Városi Gyámhivatal felkérésére a gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos
ügyekben jegyzőkönyvi meghallgatásokat, kiskorút vagy gondnokoltat érintő
leltárfelvételeket, és környezettanulmányokat készítettünk.
2015. évben is a szajoli gyámhatóság és a Gyermekjóléti Szolgálat a Közösségi Ház és
Könyvtár, az iskola és az óvoda együttműködve biztosított szabadidős programokat a 18 év
alatti gyermekek számára, felvilágosító előadásokat szervezett és kiemelt figyelmet fordított a
gondozott gyermekekre. A helyi civil szervezetek több alkalommal vettek részt szabadidős és
közösségfejlesztő programok lebonyolításában, szervezésében.
Összességében elmondható, hogy a helyi intézmények szakemberei az elmúlt évben is
együttműködve, folyamatosan szerveztek a gyermekek védelmét és a prevenciót biztosító
rendezvényeket, kiemelt figyelmet fordítva az egészségmegőrzésre és a tudatos
életmódformálásra.

