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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
Eplény Községi Önkormányzat az alábbi feladatokat látta el 2019. évben: 
 
  (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) gyermekétkeztetés, 
c) települési támogatás. 
 

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek átmeneti gondozása. 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a 
külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az 
értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást 
követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.  
 
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal 
élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben 
megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja. 
 
A hivatkozott külön jogszabályban meghatározott tartalom a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet 10. számú melléklete, amely az átfogó értékelés szempontrendszerét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 

adataira. 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a 

kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, 
önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 
vonatkozó adatok, 
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- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre 
vonatkozó statisztikai adatok. 

 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek 
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 
bemutatása. 

 
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők 
számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés 
okainak bemutatása. 

 
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés elfogadásáról szóló 
döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2020. május 10. 
 
 Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (V. 27.) határozata  

 
az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 

 
1. A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

átfogó értékelést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának. 
 
 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2020. május 31. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető 
  
 
Eplény, 2020. május 27. 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. 
(V. 27.) határozatához 
 
 

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 

 
 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves 

korosztály adataira 
 
Eplény községben érvényes lakcímmel rendelkezett 2019. december 31-én 512 fő, ami 
az előző évihez képest (513) 1 fő csökkenést mutat. 
 
A 0-18 éves korú lakosság megoszlása: 

 

 0-14 éves 15-18 éves Összesen 

2019. december 31. 54 fő 24 fő 78 fő 

 
A 0-18 éves korosztály képezi a község lakosságának 15,2%-át, létszámuk a 2018-as 
évhez képest (82 fő) 4 fővel csökkent. 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

biztosítása 
 
2.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott ellátások 
 
2.1.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, ha az őt gondozó 
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135 %-át, ami 38 475 Ft.  
Ha a szülő egyedülállóként gondozza a gyermeket, vagy a gyermek tartósan beteg, 
illetve súlyosan fogyatékos, vagy nagykorúvá vált és nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytat (23. életévének betöltéséig), vagy felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanul (25. életévének betöltéséig), a családban az egy 
főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 145 %-át, ami 41 325 Ft.  
További feltétel, hogy a családban az egy főre jutó vagyon értéke nem haladhatja meg 
külön-külön, vagy együttesen a jogszabályban meghatározott mértéket. 
2019-ben nem volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, és 
megállapítás iránti kérelem sem érkezett. 
 
2.1.2. A gyermekek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének 
megállapítása 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 
és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
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a) 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, 

b) 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, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 
városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben 
vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti a)-c) pontokban meghatározott 
körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

fiatal felnőtt. 
 
Az év folyamán, nem került sor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítására, és 
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek/fiatal sem volt. 
 
2.1.3. Szünidei gyermekétkeztetés 
A települési önkormányzat kötelező feladata a szünidei gyermekétkeztetés (déli meleg 
főétkezés) biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek közül a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
részére. 
A szünidei gyermekétkeztetést a települési önkormányzat 

- a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekeknek a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt 
valamennyi munkanapon, 

- az előzőekbe nem tartozó gyermekeknek a nyári szünetben legalább 43 
munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben, a tanév rendjéhez igazodóan, 
szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon 

köteles megszervezni, elsősorban helyben történő elfogyasztással. 
2019-ben nem volt szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére jogosult gyermek. 
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2.2. Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 
juttatásokra vonatkozó adatok 
 
2.2.1. Települési támogatás 
Az önkormányzat a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtja a gyermeket nevelő családok 
részére kötelezően biztosítandó települési támogatást. 
Települési támogatásra az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, 
egyedülálló szülő esetében pedig a 185%-át. 
2019-ben nem kérelmeztek gyermeket nevelő családok rendkívüli települési 
támogatást. 
 
2.2.2. Óvodáztatási támogatás 
A képviselő-testület a 2017-2018. nevelési évtől kezdődően óvodáztatási támogatás 
jogcímén települési támogatást nyújt annak az óvodai nevelésben résztvevő 
gyermeknek, aki óvodai nevelésben vesz részt, valamint megfelel a Gyvt. 21/B. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek valamelyikének. 
 
Ezek a feltételek: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130%-át vagy 

- nevelésbe vették. 
Az óvodáztatási támogatás összege nevelési évenként és gyermekenként 15 000 Ft. 
2019-ben 5 fő óvodás részére igényelték a támogatást, mely 75 000 Ft kiadást 
jelentett. 
 
2.2.3. Iskolakezdési támogatás 
Az önkormányzat a nappali tagozatos tanulók részére, az iskolakezdési támogatás 
megállapításáról szóló 10/2015. (VIII. 13.) rendelete alapján, iskolakezdési támogatást 
biztosít. 
Iskolakezdési támogatásban részesülhet az a fiatal, aki alapfokú nevelési-oktatási 
intézmény tanulója (16 éves korig), aki középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanuló (az első szakképesítés vagy az érettségi megszerzéséhez szükséges 
tanulmányok folytatásának időtartamára, 22 éves korig), és aki felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán első alapképzés hallgatója (24 éves korig, vagy első mesterképzés 
hallgatója, 26 éves korig). 
A támogatás összege, személyenként, az alapfokú oktatásban 10 000 Ft, a középfokú 
oktatásban 12 000 Ft, a felsőoktatásban tanulóknak 14 000 Ft.  
21 fő általános- és 20 fő középiskolás gyermek, valamint 3 fő felsőoktatási 
intézményben tanuló fiatal részesült iskolakezdési támogatásban. 
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A támogatásra fordított összeg 492 000 Ft volt. Egy kérelmet kellet visszautasítani, 
tekintettel arra, hogy azt jogvesztő határidő után és nem a jogosult terjesztette elő. 
 
2.3. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben 
részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok 
Az önkormányzat fenntartásában kizárólag az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
működik, a gyermekétkeztetés az intézményen belül megoldott. Az óvodába 8 fő 
eplényi gyermek járt, mindenki igénybe vette az óvodai étkeztetést.  
Ingyenes étkeztetésben 6 gyermek részesült, 1 fő tartós betegsége okán, 1 fő azért, 
mert három vagy több gyermeket nevelő családban él, és 4 fő a család jövedelmi 
viszonyai alapján. 
A községben élő iskolás gyermekek a környező települések nevelési-oktatási 
intézményeibe járnak, napközbeni ellátásuk ott biztosított. 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások 
 
Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást, és a gyermekek átmeneti gondozását 
biztosító családok átmeneti otthonának szolgáltatásait a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Veszprémi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) útján 
biztosította 2018. december 31-ig.  
 
2019. január 1-jétől Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába került 
az Intézmény.  
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete közös önkormányzati hivatalt működtet. 
 
A Gyvt. 94. § (2a) bekezdése alapján „A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 
települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a 
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.” 
  
 
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai 
alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák 
hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós 
elképzelések). 
 
A jelenlegi állapot fenntartása indokolt, további intézkedés egyelőre nem szükséges. 
 
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a 
gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2015. (IV. 29.) határozatával 
fogadta el az Eplény község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját. A 
községünkben ismerten nem fordult elő gyermekkorú vagy fiatalkorú bűnelkövetés, 
illetve maga a bűnelkövetés sem jellemző. A gyermekkorú és fiatalkorú lakosság más 
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településeken tanul, így bűnmegelőzési oktatásban, nevelésben is itt részesülnek. 
 
A Zirci Rendőrőrs tájékoztatása alapján, – körzetükre vonatkozóan – a tavalyi évben 
gyermekkorú bűnelkövető ellen nem indítottak eljárást. 
 
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil 
szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció 
stb.) 
 
A gyermekek hasznos szabadidejének eltöltésében vállal szerepet az önkormányzat 
által alapított Eplényi Gyermekekért Alapítvány, az Eplényi Sportegyesület, valamint a 
Fortuna Színjátszó Egyesület. 
 
 
Eplény, 2020. május 4. 
 
 
        Fiskál János 


