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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. május 30 -án tartandó ülésére. 

 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal  2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásáról. 

 
Előterjesztést készítette:   Fehér László   Vízer Istvánné 

aljegyző           szoc. csoportvezető 

 

A beszámoló a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2013. január 1-jétől hatályos 10. számú 

melléklete alapján készült, mely már nem tartalmazza a 4. 5. pont szerinti jegyzői és 

gyámhivatali tevékenységről szóló beszámolási kötelezettséget. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységét, 

törekedve a lehetőségek maximálisan kihasználására - összehangolva a hatósági, és a hatósági 

munkát segítő feladatokat - több intézményen keresztül végzi,. 

 

A polgármesteri hivatalban az aljegyző által vezetett hatósági iroda szervezetén belül hatósági 

feladatot végez a szociális csoport, a jegyzői I. fokú gyámhatóság valamint a városi 

gyámhivatal, melynek területi ellátási kötelezettsége: Füzesgyarmat, Kertészsziget és Bucsa 

közigazgatási területére terjed ki.  

 

A Polgármesteri Hivatal szervezetéhez tartozik még a védőnői szolgálat és a bölcsőde, mely 

elsősorban a gondozásban és a jelzőrendszeres hálózatban fejt ki jelentős és fontos 

tevékenységet. (Önálló beszámolót készítettek a 2012.. évi munkájukról) 

 

Szociális csoport gyermekjóléti tevékenysége  

 
Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen 

módosított 1997. évi XXXI. törvény 18-21. §-a, valamint a gyermekvédelem helyi 

szabályozásáról szóló többszörösen módosított 8/1998. (IV.23) Kt. sz. rendelete alapján a 

szociális csoporton keresztül biztosítja a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátását. 

 

A pénzbeni és természetbeni ellátások formái: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- óvodáztatási támogatás 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

- beiskolázási segély 

 

2. sz. melléklet 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

E kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult: 

 

- az 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (5) bek. A) és B) pontjában meghatározott 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményére 

- kötelező tankönyv térítésmentességére 

- egyszeri gyermekvédelmi kedvezményre. 2012. évben augusztus hónapban 

gyermekenként 5.300.-Ft. pénzbeni, majd 2012. november hónapban Erzsébet-

utalvány formájában természetben került kifizetésre 

- halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt 

hozzátartozó tartásra köteles és a törvényben előírt ellátási formában részesül. A 

támogatási összege 6.270.-Ft./hó/gyermek. 

 

2012. évben 522 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot. 235 családot érint. 

 

A kedvezményre való jogosultak köre csökkenő tendenciát mutat. Ennek az oka, hogy a 

jogosultság feltételei közzé tartozik az egy főre eső jövedelem. Az egy főre eső jövedelem 

értékhatára a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz 130%-a (jelenleg: 37.050.-Ft.) 

családban élő esetében, egyedülálló szülő illetve törvényes képviselő gondozza, vagy tartós 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

140 %-a (jelenleg: 39.900.-Ft.). A mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege 2009. 

évben változott utoljára. A minimálbér összege, illetve a nyugdíjak összege emelkedett, így 

minimális jövedelemmel rendelkező családok már nem férnek bele ebben a támogatási 

formában. (pl.: egy kettő gyermekes család esetében 148.200.-Ft-os összbevétel felett már 

nem tudjuk a jogosultságot megállapítani. Kettő minimálbéres keresőtevékenységből 

származó jövedelem és családi pótlék mellett már több a család összbevétele.). 

 

A kedvezményre való jogosultság megállapítása egy évre szól. 

 

Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás központilag került finanszírozásra.  

 

A védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a törvényes felügyeletet gyakorló 

szülőknek nincs az általános iskola nyolcadik évfolyamánál magasabb iskolai végzettsége. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a gyermekvédelmi kedvezmény által is biztosított 

támogatásokon túl különböző pályázati lehetőségeket is igénybe vehet. Ilyen pl.: a kötelező 

óvodai ellátás, útravaló ösztöndíj program általános- és középiskolásoknak, valamint 

felsőfokú tanulmányokat elősegítő programok. 

 

2012. évben összesen 166 gyermek részére került határozattal megállapításra.  

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásában 3 gyermek részesült 2012. évben.  

 

 

Óvodáztatási támogatás 
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Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának az 

elősegítése. 

Óvodáztatási támogatást annak a szülőnek állapítjuk meg, akinek a gyermeke halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, 

amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésében való 

tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két 

hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába. Feltétel a szülők 

önkéntes nyilatkozata arról, hogy gyermekének hároméves korában legfeljebb az iskola 

nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

 

A támogatás megállapítása kérelemre történik. Évente kettő alkalommal kerül kifizetésre. 

Első alkalommal gyermekenként 20.000.-Ft., s a további alkalommal 10.000.-Ft. a támogatás 

összege. 

2012. június hónapjában 21 gyermek  

2012. december hónapjában 25 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban. 

 

Ez a támogatás is központi finanszírozású. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott 

mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került. 

Rendeletünk alapján egy naptári éven belül ugyanazon gyermek legfeljebb négy alkalommal 

részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, legfeljebb az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének erejéig. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek egy naptári éven belül legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 50 %-a erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 

 

2012. évben  574 családnak, 1.128 alkalommal kerül megállapításra támogatás. 6.685.000.-Ft-

ot költöttünk erre a célra. Általában pénzbeli támogatás formájában állapítja meg a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság, de szükség esetén természetbeni formában. Például étkezési 

térítési díj kifizetésénél az adott intézménynek átutaljuk a megállapított támogatást, vagy a 

adott célra felhasználható támogatást állapít meg, ami a családgondozó közreműködésével, 

segítségével költhető el.  

A gyermekvédelmi jelzőrendszernek köszönhetően egyre több család kerül látókörünkbe.  

 

Beiskolázási segély 

Ez a támogatási forma nem kötelező, azon családok egyszeri támogatása, akik megélhetésük 

veszélyeztetése nélkül gyermekük beiskolázását megoldani nem tudják és egy főre jutó 

jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

másféleszeresét. Azon családokat támogattuk 2012. évben akiknek 100 %-os mértékben kell 

fizetni a tankönyvért. 

A jogosultak körét bővítettük az elmúlt évben a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező 

tartós beteg gyermekkel. Azon gyermekek, akik ebbe a körbe vannak, alanyi jogon 8.000.-Ft-

os támogatásban részesítettünk. Szeretnénk ezt a kört bővíteni – minden tartós beteg 

gyermeket bevonni. 
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2012. évben 102 családnak nyújtottunk beiskolázási segélyt 123 gyermeknek. 1.012.000.-Ft-

ot költöttünk erre a célra. 

 

Szociális nyári gyermekétkeztetés 

2012. évben 219 gyermek részesülhetett 54 napon keresztül nyári gyermekétkeztetésben. 

Azok a kiskorú gyermek részesülhettek ebben a támogatási formában, akik részére a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meg volt állapítva. A támogatást megállapítása 

kérelemre történt a leghátrányosabb helyzet figyelembe vételével. 

A Városétkeztetés biztosította a támogatottak részére a napi egyszeri melegételt. 2012. évben 

egy hetes táborozást is biztosítottunk a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével. 

 

A polgármesteri hivatal köztisztviselői a jogszabályi előírások betartásával a gyermekek 

alapvető érdekeit figyelembe véve végezték feladatukat. Természetesen a fenti 

feladatellátásban szociális csoport dolgozói mellett kisebb nagyobb mértékben a hivatal egyéb 

területein dolgozó hivatali dolgozók és vezetők is részt vesznek 

Törekszünk arra, hogy ezt a feladatot a 2013. január 1-jével végrehajtásra került 

átszervezéseket követően is a gyermekvédelem területén tevékenykedő intézményekkel, 

felügyeleti szervekkel együttműködve, lehetőségeink szerint minél hatékonyabban lássuk el. 

 

 

Füzesgyarmat, 2013. május 16. 

 

 

 

dr. Makai Sándor  

     jegyző 

 
 


