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Tárgy:   a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 

Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester 

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
  Molnár Károly csoportvezető 
  Linterné Starcsevics Nikoletta tanácsos 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 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, többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza. 

2013. január 1-jétől a gyermekvédelmi rendszer 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 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelését az előterjesztés 1. számú 
melléklete, az éves szakmai 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 
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységről készült átfogó értékelést elfogadja. 

 
 
 
Raposka, 2018. április 23. 
 
 
        Bolla Albert 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
RAPOSKA KÖZSÉG 2017. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 

 
 

1. Raposka község népességi adatai:  
 

2017. december 31-én az állandó lakosok száma: 255 fő 
2016. december 31-én    259 fő 
2015. december 31-én     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 volt. 
 
 
A teljes népességből a gyermekkorúak száma az alábbiak szerint alakult: 
 

dátum összes 
gyermek 

ebből 
0-14 éves 

ebből 
15-18 éves 

2017. december 31-én 48 41 7 
2016. december 31-én 51 41 10 
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 

 
 

2. Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások:  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 19., 20. és 20/A. §-ai rendelkeznek az önkormányzat által kötelezően biztosítandó pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott fogyasztásra kész étel, ruházat valamint 
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában biztosított természetbeni támogatás 
összege a 2017-es évtő emelésre és differenciálásra került. A differenciálás alapján a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek számára emelt összegű támogatás, az e feltételeknek nem megfelelő, de a természetbeni 
támogatásra jogosult gyermekek számára alapösszegű támogatás került biztosításra. Az emelt összegű 
támogatás értéke 6.500.- Ft, az alapösszegű támogatás értéke 6.000.- Ft.  

Erre a célra 2017 augusztusában és novemberben is 2 gyermek részére összesen 24.000.- Ft értékű 
Erzsébet utalvány került átadásra a jogosultaknak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény további 
jelentősége, hogy azok a gyermekek, akik részére az ellátást megállapítottuk kedvezményesen 
juthatnak tankönyvekhez, továbbá az étkezési térítési díjánál a bölcsődések, óvodások és 8. osztályig a 
tanulók 100 %-os, a középiskolások pedig 50 % kedvezményben részesülnek. Ez a támogatás is 
jelentős a rászoruló családok számára. 

2017. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem nem került elutasításra.  



Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem 2017. évben nem volt. 

A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletünk alapján gyermek 
születéséhez kapcsolódó települési támogatást nyújt az Önkormányzat 50.000.- Ft összegben. 2017. 
évben három ilyen irányú kérelmet bírált el a Képviselő- testület, összesen 150.000.- Ft támogatást 
adtunk az újszülött fogadásával járó kiadások mérséklése érdekében. 
 
Gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatásra 16 kérelmet nyújtottak be, ezen támogatás 
keretében összesen 500.000.- Ft került kiutalásra. Az általános és középiskolai tanulmányokat folytató 
gyermekek szülei minden tanévben egy alkalommal jogosultak a támogatásra. 
 
Pénzbeli rendkívüli települési támogatást 5 alkalommal állapítottunk meg, összesen 100.000.- Ft 
összegben, ebből két esetben kérte a segítséget olyan raposkai lakos, aki gyermekeket nevel. 

 
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

 

A gyermekekről való gondoskodás érdekében Raposka településen a rendelet értelmében két 
alapellátási forma áll rendelkezésre. 
 
− Gyermekjóléti szolgáltatás 
− Gyermekek napközbeni ellátása 
 
A gyermekjóléti szolgáltatást a közös fenntartású, tapolcai székhelyű Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Család- és Gyermekjóléti Központ látja el. A Központ 2018. február 20-án tartott 
tanácskozást a jelzőrendszer tagjainak részvételével, ahol értékelték a 2017. évben tapasztaltakat a 
rendszer működéséről. A tanácskozás Tapolca várossal közösen került megrendezésre. A tanácskozás 
során megállapításra került, hogy Raposka településen alapellátásban egyetlen családdal kellett 
foglalkoznia a szolgálatnak.  
 
Raposka település közigazgatási területén belül a gyermekek napközbeni ellátása intézményi háttér 
hiányában nem biztosítható, ezért ezt a feladatot Önkormányzatunk a közös fenntartású 
intézményeken keresztül biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátása az óvodákban és az iskolai 
napközis foglalkoztatás keretében történik a szülők igényeihez igazodóan. A gyermekek elsősorban 
tapolcai, néhányan a szigligeti intézményekben tanulnak, illetve járnak óvodába.  

 
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.  

 
6. Felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai: 

 
Az Önkormányzat gyámügyi tevékenységét érintő ellenőrzés 2017. évben nem volt.  

 
7. Jövőre vonatkozó elképzelések, tervek: 

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

− Gyermekjóléti szolgáltatás 

− Gyermekek napközbeni ellátása 

− Gyermekek átmeneti gondozása 



A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felállásához igazodóan a gyermekjóléti feladatokat a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretében működő Család- és Gyermekjóléti Központ 
látja el. A napközbeni ellátást is társulási forma keretében oldottuk meg. 

A házi gyermekfelügyelet és a gyermekek átmeneti gondozása nem megoldott a településünkön. Az 
erre tett próbálkozásaink évek óta nem vezettek eredményre.  

 
8. 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.  A gyermekkorúak körében tapasztalt problémák elsősorban az 
iskolai élethez kötődnek. Jellemzőek erre a korosztályra a társaik elleni verbális és fizikai erőszak. 
Veszélyeztető tényező lehet még a „bio füvek” designer drogok alkalmi fogyasztása is. 2017. évben a 
fent említett cselekmények miatt gyámhatósági intézkedésre nem került sor Raposka településen.  

2017. évről a településünkre vonatkozó számszerű adatokkal a rendőrségtől nem rendelkezünk, az 
írásos beszámoló nem emelte ki településünket.  

 
 
 
 
 
Raposka, 2018. április 23. 
 
 
 
 
 
                     Bolla Albert  
         polgármester 
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. számú melléklet 

 
Feljegyzés a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. 
február 20-án tartott Gyermekvédelmi Tanácskozásáról (pdf formátum). 
 
 

3. számú melléklet 
 

 
Éves tájékoztató a területi védőnő tevékenységéről – Raposka 2017. év (pdf. formátum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















