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Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) célja az, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek 
szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó más szervezetek
meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben
foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve 
gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről, a 
hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a fiatal felnőttek társadalmi 
beilleszkedéséről.  

A törvény érvényre juttatja a gyermekeknek azt a jogát, hogy megfelelő testi, értelmi, érzelmi 
és erkölcsi fejlődéséről, jólétről elsősorban családja gondoskodjon az állam és az 
önkormányzat által biztosított támogatások segítségével. A gyermekek jólétéhez igazodó
ellátáson a gyermek fejlődését lehetővé tevő életszínvonal biztosítását is érteni kell, amely a 
gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodik.

A Gyvt. 96. § (6) bekezdés szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - 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. 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a Gyvt. végrehajtására kiadott, a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza.

2013. január 1-jétől a gyermekvédelmi rendszer is átalakult. A Gyvt., valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a 
gyámhatóság feladat- és hatásköreit a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, 
továbbá a megyei szociális és gyámhivatal gyakorolja.



A települési önkormányzat jegyzője az alábbi feladat- és hatásköröket látja el: 
 gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
 megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való

jogosultságát,
 megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,

nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását,

 ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelését az előterjesztés 
1. számú melléklete, a Gyermekvédelmi Tanácskozás jegyzőkönyvét a 2. számú melléklet 
tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységről készült átfogó értékelést vitassa meg, javaslataival segítse a feladatok 
hatékonyabb ellátását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységről készült átfogó 
értékelést elfogadja.

Raposka, 2016. május 2.

Bolla Albert
polgármester



1. számú melléklet

RAPOSKA KÖZSÉG 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

1. Raposka község népességi adatai:

2015. december 31-én az állandó lakosok száma: 256 fő 
2014. december 31-én     256 fő 
2013. december 31-én    250 fő 
2012. december 31-én     251 fő 
2011. december 31-én    254 fő 
2010. december 31-én    260 fő 
2009. december 31-én    260 fő 
2008. december 31-én    253 fő volt 

A teljes népességből a gyermekkorúak száma az alábbiak szerint alakult: 

dátum
összes

gyermek
ebből 

0-14 éves
ebből 

15-18 éves
2015. december 31-én 43 36 7
2014. december 31-én 44 36 8
2013. december 31-én 45 35 10
2012. december 31-én 43 35 8
2011. december 31-én 47 34 13
2010. december 31-én 47 34 13
2009. december 31-én 48 34 14
2008. december 31-én 51 34 17

2. Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19., 20., 20/A., és 21. §-ai rendelkeznek az önkormányzat által
kötelezően biztosítandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról.  
A 2015. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem nem
érkezett raposkai gyermekek tekintetében a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalhoz, így
elutasításra sem került sor.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szülői, illetve törvényes 
képviselői évente kétszer, augusztus és november hónapokra tekintettel gyermekenként 5.800,- Ft 
összegű juttatást kapnak Erzsébet utalvány formájában. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők kedvezményesen juthatnak tankönyvekhez, továbbá a napközi térítési 
díjánál a bölcsődések, óvodások és 8. osztályig a tanulók 100 %-os kedvezményben részesülnek, 
a középiskolások pedig 50 % kedvezményben részesülnek. Ez a támogatás is jelentős a rászoruló 
családok számára.

A 2015. évben Erzsébet utalvány kiosztására nem került sor, mert nem volt olyan gyermek a
településen, aki részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
megállapítottuk volna.

Óvodáztatási támogatás kifizetésére 2015-ben nem került sor.
A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján a raposkai
lakosként anyakönyvezett újszülött családja települési támogatásra jogosult. A 2015. évben egy



újszülött volt a településen. A családot 20.000.- Ft támogatásban részesítettük az újszülött
fogadásával járó kiadások mérséklése érdekében.
Raposka községben gyermekintézmény nem működik. A gyermekek elsősorban tapolcai, 
néhányan a szigligeti intézményekben tanulnak, illetve járnak óvodába.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

A gyermekekről való gondoskodás érdekében Raposka településen két alapellátási forma áll 
rendelkezésre.

 Gyermekjóléti szolgáltatás
 Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekjóléti szolgáltatást a Tapolca város és Raposka Község által létrehozott Tapolcai
Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott, tapolcai székhelyű Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata látta el tavaly. A 
gyermekjóléti szolgálat munkatársai 2016. február 29-én tartottak tanácskozást a jelzőrendszer 
tagjainak részvételével, ahol értékelték a 2015. évben tapasztaltakat a rendszer működéséről. A 
tanácskozás Tapolca várossal közösen került megrendezésre. A tanácskozás során megállapításra
került, hogy Raposka településen egyetlen családdal kellett foglalkoznia a gyermekjóléti
szolgálatnak.

Raposka település közigazgatási területén belül a gyermekek napközbeni ellátása intézményi
háttér hiányában nem biztosítható. A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása a szintén a 
Tapolcai Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott Ringató Bölcsődében biztosított. 
Az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátása érdekében önkormányzatunk feladat-ellátási
szerződést kötött a Tapolcai Kertvárosi Óvodával. Az iskolás korú gyermekek napközbeni ellátása 
az óvodákban és az iskolai napközis foglalkoztatás keretében történik a szülők igényeihez 
igazodóan.

Az Önkormányzat a hétvégi és oktatási szünetek idején a gyermekek szabadidejének hasznos
eltöltéséhez, illetve a tanulmányaik idején annak segítése érdekében a kultúrház működtetése 
keretében főállású szakember alkalmazásával biztosítja a könyvtár és teleház (internet) 
igénybevételének lehetőségét. A kultúrház a központja a települési rendezvényeken (anyák napja, 
idősek karácsonyi köszöntése, falunap, stb.) bemutatásra kerülő kulturális jellegű előadásokra 
történő felkészülésnek is.      

4. Felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai: 

Az Önkormányzat gyámügyi tevékenységét érintő ellenőrzés 2015. évben nem volt.  

5. Jövőre vonatkozó elképzelések, tervek: 

A gyermekek védelméről szóló törvényben foglaltak szerint Raposka Község Önkormányzatának 
a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az alábbi szolgáltatásokat kell
biztosítania:

 Gyermekjóléti szolgáltatás
 Gyermekek napközbeni ellátása
 Gyermekek átmeneti gondozása

Az első két szolgáltatás elérhető a lakosok számára, míg a gyermekek átmeneti gondozása nem 
biztosított. Ezt a feladatot helyettes szülő ellátás kialakításával lehetne megoldani. A település 
mérete miatt azonban nem látunk sok esélyt arra, hogy megfelelő helyettes szülőt fogunk találni. 
A feladat ellátására több település együttműködésének eredményeként van csak esély.  



6. Bűnelkövetés helyzete a gyermek és fiatalkorúak között:  

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésén Raposka 
Község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját a 2015-2020. évekre vonatkozóan 
elfogadta.
A megelőzés fontos feltétele, hogy felismerjük a veszélyhelyzeteket, amelyek a gyermekeinket 
fenyegethetik. A fiatalokra általában jellemző, hogy nem rendelkeznek megfelelő jogismerettel, 
és ezért nem ismerik fel cselekményeikben rejlő veszélyeket. Nem tudnak különbséget tenni a 
gyermekcsíny és a bűnelkövetés között. Gyakori a csoportszellem által vezérelt – a megfelelési 
kényszerből fakadó – elkövetési mód.  Jellemzőek erre a korosztályra a kisebb súlyú közlekedési 
szabálysértések (pl. nem kellően felszerelt kerékpár használata) elkövetése. 2015. évben ilyen 
cselekmény miatt gyámhatósági intézkedésre nem került sor.
2015. évről a településünkre vonatkozó adatokkal a rendőrségtől nem rendelkezünk.  

7. Az Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata:

A településünkön 2006. december 16-án alakult meg a Raposkai Ifjúsági Sport és Szabadidő 
Egyesület. A civil szervezet elsősorban kulturális, sport és szabadidős tevékenységek szervezését 
tűzte ki célul, amelyek keretében jelentős számban vonják be a helyi fiatalokat a programokba 
nézőként és résztvevőként is.  

Raposka, 2016. május 2.

Bolla Albert
polgármester




























