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Tisztelt Képviselő-testület!
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 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 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:
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
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 rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot
terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni
juttatásokra vonatkozó adatok,
- 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).
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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 az értékelés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2014. április 30.

Fiskál János
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2014. (…...) határozata
az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelésről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Átfogó
értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló átfogó
értékelést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2014. május 31.
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczy Árpád csoportvezető
Eplény, 2014. április 30.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi
…/2014.(…….) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK
ELLÁTÁSÁRÓL
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves
korosztály adataira
Eplény község népessége 2013. december 31-én 551 fő volt.
A 0-18 éves korú lakosság megoszlása

2013. december 31.

0-14 éves

15-18 éves

Összesen

69 fő

31 fő

100 fő

A 0-18 éves korosztály képezi a város lakosságának 18,14 %-át.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
biztosítása
2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2013. december 31-én 8 családban 15 gyermek volt jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre, ami az előző évi 24 gyermekhez képest csökkenést
mutat.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kormegoszlása
(decemberi 31-i adat):
0-6 éves

7-14 éves

15-18 éves

18 év feletti

Összesen

3 fő

5 fő

5 fő

2 fő

15 fő

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok közül 4 család 1
gyermeket, 1 család 2 gyermeket és 3 család 3 gyermeket nevel.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy évre kerül megállapításra.
Elutasításra nem került sor.

6

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára a
jogszabálynak megfelelően augusztus és november hónapban 5800 Ft összegű
természetbeni támogatást nyújtottunk fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A természetbeni támogatás összege a kiskorúak esetében 168 200 Ft, a nagykorúak
esetében 29 000 Ft, összesen 197 200 Ft volt.
A 2013. március 31-ig hatályban lévő „Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra”,
illetve az ezt követő „Pénzbeli ellátásra” nem volt jogosult gyermek.
2.1.2. Óvodáztatási támogatás
Az óvodáztatási támogatás szabályai az év során jelentősen megváltoztak, de sem a
régi, sem az új szabályozás szerint nem volt erre a támogatásra jogosult gyermek.
2.1.3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra – főszabályként – akkor jogosult a
gyermek, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, ami 37 050 Ft.
Egyedülálló szülő, vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek
esetében a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
140 %-a, ami 39 900 Ft. További feltétel, hogy a család nem rendelkezik a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b)
pontja alapján vagyonnak minősülő hasznosítható ingatlannal, és/vagy vagyoni
értékű joggal, továbbá nem rendelkeznek gépjármű tulajdonjogával és/vagy
üzembentartói jogával, kivéve, ha a gépjármű számított forgalmi értéke nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
a gépjármű mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott.
2013. évben 4 alkalommal állapítottunk meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
mely 3 családot, illetve 9 gyermeket érintett. A támogatásra kifizetett összeg 45 000
Ft volt, ami alkalmanként átlag 11 250 Ft, gyermekenként pedig 5000 Ft kifizetését
jelentette.
A támogatást a családok megélhetésével, a gyermekek iskoláztatásával és
ruháztatásával kapcsolatban felmerült költségekhez, pénzbeli támogatásként
nyújtottuk.
Egy család kapott az év folyamán kétszer rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.
Elutasításra 1 esetben került sor a rendeletben meghatározott értékhatárt
meghaladó jövedelem miatt.
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2.2. Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni
juttatásokra vonatkozó adatok
A képviselő-testület nem biztosított a Gyvt.-ben szabályozott ellátásokon kívül
egyéb juttatásokat.
2. 3. Gyermekétkeztetés
megoldásának
részesülőre vonatkozó statisztikai adatok

módjai,

kedvezményben

Az önkormányzat fenntartásában kizárólag az Eplényi Napköziotthonos Óvoda
működik.
A gyermekétkeztetés az intézményen belül történik. A gyermeklétszám 13 fő,
minden gyermek igénybe veszi az óvodai étkeztetést.
Két gyermek jogosult a gyermekétkezetés normatív kedvezményének igénybe
vételére, tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságukra. A kedvezmény mértéke az óvodában 100 %.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások
A gyermekjóléti szolgáltatást minden települési önkormányzatnak biztosítani kell,
lakosságszámtól függetlenül. Eplény Községi Önkormányzat a Családsegítő és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában
működő Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti
Otthona intézmény útján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.
A Gyermekjóléti szolgálat 2013. évi tevékenysége
Gondozási forma
Alapellátás
Védelembe vétel
Családba fogadás
Szakellátásban lévő
gyermek családjának
gondozása
Utógondozás

Gondozott családok
Családok Gyermekek
száma
száma
4
4
0
0
0
0

Ebből megszűnt
Családok Gyermekek
száma
száma
1
1
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

A 2013. évben 4 család (4 gyermek) esetében került sor családgondozó
kirendelésére. A családgondozás során hivatalos ügyek intézéséről tájékoztatás,
tanácsadás, információnyújtás, közvetítés más szolgáltatásba, segítő beszélgetés
történt.
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A gyermekek veszélyeztetettségének okai a családon belüli konfliktusok,
gyermeknevelési problémák és a pozitív szülői minta hiánya.
Válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozására, örökbefogadással kapcsolatos
intézkedésekre nem került sor.
Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat
feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek
gondozása. A településen nem került sor ilyen intézkedésre.
Gyermekek átmeneti gondozására, ideiglenes hatályú elhelyezésére, továbbá
átmeneti nevelésbe vételének elrendelésére nem volt szükség.
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés a településen jó és hatékony.
Gyermekkorú és fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény nem volt.
Pszichológus és fejlesztőpedagógus segítségére, valamint jogi tanácsadásra nem volt
igény. Addiktológus segítségét 1 gyermek vette igénybe. Mentálhigiénés
szakrendelésre történő továbbirányítás nem történt.
Az év folyamán 3 alkalommal érkezett jelzés köznevelési intézményből igazolatlan
iskolai hiányzás miatt.
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok (pl. kézműves foglalkozások,
játszóház) az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szervezésében valósultak meg.
Ezeket az óvodai és iskolai szünidőben tartották.
Adományozási tevékenység keretében az intézmény a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület szervezésében tartós élelmiszert gyűjtött a veszprémi Tesco áruházban.
Az adományból 9 család 63 kg tartós élelmiszert kapott.
Szakmai ellenőrzésre 2013. év folyamán nem került sor.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi szakmai tevékenységének adatai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szakmai tevékenység
Információ nyújtása
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Tanácsadás
Közvetítés más szolgáltatásba
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel
Felülvizsgálaton való részvétel
Segítő beszélgetés
Esetkonferencia
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések
Családlátogatás
Szakmaközi megbeszélés
Konfliktuskezelés
Adományozás
Pszichológiai tanácsadás
Várandós anya válsághelyzetének gondozása

Száma
61
3
24
5
16
19
6
4
9
-
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A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Probléma típusa
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.)
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)
Szülők vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek

Száma
6
27
24
19
5
24
9
2
18

Eplény községben az egészségügyi ellátás biztosított.
Bölcsőde nincs a településen, a gyermekek óvodai nevelése helyben megoldott.
Iskola sincs, ezért a gyermekek a környező települések (elsősorban VeszprémGyulafirátót, valamint Veszprém és Zirc) iskoláiba járnak.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ (7) bekezdése szerint:
„A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen
a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik
a jelzőrendszer éves működését,
b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és
szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.”
A gyermekjóléti szolgálat jogszabályi kötelezettségének eleget tett, 2014. március
25-én Veszprémben, az intézmény székhelyén megtartotta a jelzőrendszer 2013. évi
működésének értékelését.
Eplény község vonatkozásában az intézménynek még csak 1 éves tapasztalata van a
gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. Az eddigi tapasztalatok alapján
megállapítható, hogy a településen nem jellemző a súlyos, a gyermekek
létfenntartását veszélyeztető anyagi helyzet. Az észlelt problémák jellemzően a
gyermekkel szembeni teljes eszköztelenségből, a hatástalan nevelési módszerekből
erednek.
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.
A 2013-as évben ilyen jellegű ellenőrzés nem történt.
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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 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 Önkormányzatnak nincs Bűnmegelőzési Koncepciója, mivel a
községünkben nem fordult elő gyermekkorú vagy fiatalkorú bűnelkövetés, illetve
maga a bűnelkövetés nem jellemző településünkre. A gyermekkorú és fiatalkorú
lakosság más településeken tanul, így a 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, amely közhasznú szervezet,
valamint a Fortuna Színjátszó Egyesület.
Eplény, 2014. április 30.
Fiskál János

