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7  .  N a p i r e n d  
 
 

 
BESZÁMOLÓ 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése előírja a helyi önkormányzat beszámolási kötelezettségét a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A Gyvt. végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet 
10. számú melléklete tartalmazza ezen átfogó értékelés tartalmi követelményeit. 
A beszámolót a tartalmi követelményeket alapul véve, ellátásonkénti, illetve támogatásonkénti bontásban 
készítettük el. 
 
 
 

I. Pénzbeli ellátások 
 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, évente két alkalommal egyszeri külön támogatásnak 
(2010.-2011. években 5.800 Ft/gyermek/alkalom), valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb 
kedvezményeknek az igénybevételére. A jogosultságot egy éves időtartamra kell megállapítani. 
 
Településünkön 2010. évben 22 gyermek részesült teljes évben rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben.   
Év közben 6 kérelem érkezett, mely családokban 7 gyermek részére került a kedvezmény megállapításra. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után a szülők évente két alkalommal 
egyszeri támogatásban részesülnek. 2010. évben 15 családnak összesen 296 eFt egyszeri támogatást 
fizettünk ki, melynek 100%-át megtéríti az állam. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján 2010. évben 6 gyermek az óvodában, 5 gyermek az 
iskolában ingyenes étkeztetésre volt jogosult. A gyermekétkeztetést 2010. évben saját fenntartású főző 
konyhán biztosítottuk, mely a magas fenntartási költségek miatt 2011. évtől a Képviselő-testület döntése 
alapján tálaló konyhává alakult át. 
2011. évben a beszámoló készítéséig nem érkezett olyan kérelem, mely alapján a gyermekvédelmi 
támogatásban részesülők száma növekedett volna. 
Az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről jogszabály által előírt 
nyilvántartást vezet. 
 
 
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
2010. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet nem nyújtottak be 
önkormányzatunkhoz. 
 
 
3.     Gyermekétkeztetés 
 
A gyermekétkeztetés megszervezéséről az önkormányzat 2010. évben főző konyha, illetve 2011. évtől 
tálaló konyha fenntartásával gondoskodik. 2010. évben a képviselő-testület 18/2009. (XII.17.) rendelete, 
2011.01.01.-03.15. között a képviselő-testület 14/2010. (XII.20.), és 2011.03.16-tól a képviselő-testület 
6/2011. (III.9.) rendelete határozta meg a gyermekétkeztetésben részesülők térítési díjait. 
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2010. és a 2011. évi térítési díjak összehasonlítása 
                                                                                                                                                    adatok Ft-ban 
            2010. év 

Fizetendő térítési díj 
              (Ft) 

 2011.01.01.-03.15. 
Fizetendő térítési díj 

(Ft) 

    2011.03.16-tól 
Fizetendő térítési díj 
              (Ft) 

     
   Emelkedés 

Óvoda 296 349 395 33,4% 
Napközi 354 415 543 53,4% 
Menza 259 273 305 17,8% 
 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak a fizetendő térítési díj után 50 vagy 100 % 
kedvezményben részesülnek. 
 
100 %-os a normatív térítési díj kedvezményben részesül, azaz 2010. évben nem kellett térítési díjat 
fizetni az óvodás, illetve az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után. Ezt az ingyenes étkezést 2010. évben átlagosan 
6 fő óvodás és 5 fő napközis tanuló gyermek részére biztosítottuk. 
 
2010. évben 50 %-os kedvezményre jogosultak: 
-azok a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, akik 8. évfolyam vagy e fölötti nappali 
rendszerű iskolai tanulmányokat folytatnak 
-a három- vagy többgyermekes családok gyermekei 
-a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek. 
Erre a kedvezményre 2010. évben átlagosan 2 fő óvodás és 6 fő iskolás gyermek volt jogosult. 
 
Az élelmezési nyilvántartás kimutatása szerint: 
 

Nem 
kedvezményes 

Kedvezményes 
(50 %-os kedvezmény) 

Térítési díj 
mentes 

Összesen  
2010. év 

adagok  
száma 

átlag 
fő 

adagok 
száma 

 

átlag 
fő 

 adagok 
száma 

átlag 
fő 

adagok 
száma 

Átlag 
fő 

Óvoda 
(220 napra) 

1511 7 427 2 1359 6 3297 15 

Napközi 
(185 napra) 

1584 9 949 5 1006 5 3539 19 

Menza 
(185 napra) 

245 1 147 1 - - 392 2 

Összesen: 3340 17 1523 8 2365 11 7228 36 
 
A 100 %-os, illetve az 50 %-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményben részesülők 
gyermekétkeztetéséhez az állam támogatást nyújt. A 8 fő óvodásra 520 eFt támogatásra lettünk jogosultak. 
Az iskolások normatív kedvezményét Rétság Önkormányzata tudja igénybevenni, melyet az 
intézményfenntartói társulási szerződés megkötésénél figyelembe vettünk. Az ingyenes és a 
kedvezményes étkezés miatt „kiesett” térítési díj az elmúlt évben összesen 806 eFt-ot tett ki.  
 
 

II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
 
1. Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat 
 
A gyermekjóléti szolgálatot az önkormányzatok társulása alapján a Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el. Településünk családgondozói feladatait 2010. 
szeptemberéig Juhász Józsefné, majd Nemeskériné Iványi Dorottya látja el. A tevékenységéről szóló 
beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
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2. Gyermekek napközbeni ellátása 
 
A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat az óvoda és az iskola-otthonos oktatás 
működtetésével biztosítja.  Az óvodánk 25 férőhellyel rendelkezik. Kihasználtsága jónak mondható, 
hiszen 2010. évben a statisztikai adatok szerint átlagosan 20 beíratott óvodás gyermek volt. 
 
3. A gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekek átmeneti házi gondozása) 
 
Településünkön ezen alapellátásokra nem volt rászorult, veszélyeztetett gyermek, önkormányzatunk ilyen 
ellátást 2010-ban nem nyújtott. 
 
 

III. Gyermekvédelmi gondoskodás, gyámhatósági intézkedések 
(védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés) 

 
2010. évben védelembe vétel nem történt. 
A beszámolási időszakban kiskorú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére sem került sor.  
 
        IV.   A település demográfiai adatai 
 
Tolmács község állandó lakosainak száma: 2010.  január 1-én:       751 fő 
                                                                      2010. december 31-én: 740 fő.  
 
A kiskorúak száma: 2010. január 1-én 132 fő 
                                2010. december 31-én 122 fő. 
 
A kiskorúak megoszlása:  

Korosztály 
 

2010. 
január 1. 

2010. 
december 

31. 
0-2 éves 13 fő  14 fő 
3-5 éves 13 fő  15 fő 

6-13 éves 50 fő  45 fő 
14-18 éves 56 fő  48 fő 
Összesen: 132 fő 122 fő 

 
V.   Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai 

 
2010. évben Tolmács Község Önkormányzata jegyzői gyámhatósági feladatainak felügyeleti ellenőrzésére 
nem került sor.  
 
 
             VI.   Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
 
Településünkön eddig komoly gyermekvédelmi probléma nem merült fel, megállapítható, hogy a rendszer 
településünkön jól működik. Továbbra is célunk, hogy a gyermekek védelme érdekében a jogszabályban 
meghatározottak maradéktalan teljesítésére törekszünk, annak érdekében, hogy a tolmácsi kiskorúak testi, 
lelki egészségben nőjenek fel. E téren fontos szerepet tölt be a Családgondozó tevékenysége. 
 
 
             VII.  Bűnmegelőzési program 
 
A képviselő-testület 2005. évben a 71/2005. (VI.06.) számú határozatával fogadta el a bűnmegelőzési 
koncepciót. A koncepció kiemelten foglalkozik a gyermek és ifjúságvédelemmel. A korlátolt szórakozási 
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lehetőségek miatt sok fiatal „kényszerül” az utcákra a helyi kocsmákba. A fiatalkorúak alkoholfogyasztása 
sajnos problémaként jelentkezik. A hétvégi szórakozásaikat gyakran kíséri alkoholfogyasztás, amit 
gyakran önmagukra és embertársaikra egyaránt veszélyes autózással, randalírozással fejeznek be. 
Szerencsére a községben a kábítószer használata eddig nem vált elterjedtté. A fiatalkorú bűnözés 
növekedése betudható annak is, hogy a fiatalokat is egyre jobban sújtja a munkanélküliség, a 
kilátástalanság és csábítja őket a szemük elé táruló gazdagság, amelyet nem engedhetnek meg maguknak. 
A koncepció rámutat arra, hogy a bűnmegelőzést már az általános iskolában el kell kezdeni, méghozzá 
szakemberek segítségében, akik előadásukban felhívják a gyermekek figyelmét a kábítószer és az alkohol 
veszélyeire. 
Önkormányzatunk a fiatalok védelme és a közösségi életük kulturált megszervezése érdekében az általuk  
önállóan megszervezett sportrendezvényekhez, versenyekhez szükséges anyagi hozzájárulással  igyekezett 
támogatni a tolmácsi fiatalokat, ezzel elősegítve a bűnmegelőzést.  
 
           VIII.  Civil szervezetekkel való együttműködés 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés nem terjed ki közvetlenül a 
gyermekvédelmi feladatokra, ellátásokra.  

Összefoglalás 
 
Összességében elmondható, hogy Tolmács településen a gyermekeknek a családi környezetben történő 
ellátása jónak mondható, az elmúlt években súlyos veszélyeztetettség nem állt fenn. A felmerülő 
problémákat a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezelni tudta. A településen élő gyermekek 
helyzete megfelelő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2011. május 19.  
 
  
 
 Tisztelettel: 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekvédelmi feladatokat a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el 
társulás keretében.  
Tolmács községben Juhász Józsefné, majd szeptember 9.-étől Nemeskériné Iványi Dorottya  látja 
el a családgondozói feladatokat.  
 
Település: Tolmács 
Családgondozó: Nemeskériné Iványi Dorottya 
Lakos összesen: 761 0-18 éves: 133 

Gyermek Család 2010-ben nyilvántartott 
15 8 

Ebből: 
Alapellátott 8 4 
Védelembevett   
Szakellátott 4 1 
Utógondozott   
Egyszeri eset   
2010.évben megszűnt 4 3 
2010.12.31-én 
nyilvántartott 

11 3 

 
A  nyilvántartásba lévő gyermekekkel kapcsolatos problémák a következők : 

- iskolai hiányzás  
- Szülő életvitele, környezete  

 
Ügyfélfogadási idő:  
 Hétfő: 10-12 Önkormányzat épülete Tolmács, Sport u. 1. 
 
A legtöbb probléma egy háromgyermekes családdal van. A család lakókörnyezete és higiéniája 
kívánni valót hagy maga után . A családot a gyermekjóléti szolgálat évek óta ismeri és 
kapcsolatban van velük. Az anya élettársa időnként törvénysértő cselekedetek miatt börtönben 
van. A család rendszeresen anyagi gondokkal küzd. A gyermekek élelmezése és gondozása eddig 
még megfelelő volt. 
 
Ebben az évben költözött a községbe egy 6 gyermekes család, akiket régóta gondoz a 
gyermekjóléti szolgálat. Életmódjuk, lakhatásuk, alkoholproblémájuk miatt négy gyermek 
átmeneti nevelt, Szátokon. Január óta nem tapasztalok a családlátogatások során semmilyen 
negatívumot, ezért remény van arra, hogy a gyermekek hazakerüljenek. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
/továbbiakban Gyvt./ alapján a gyermekjóléti szolgálat legfontosabb feladatai: 
 A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése 
 A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésére irányuló tevékenységek 
 Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására 
 Védelembevételhez kapcsolódó feladatok 
 A családjukból kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása 
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A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő – és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a 
gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek 
veszélyeztetettségének időben történő felismerését.  
 
Ennek keretében figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek 

- életkörülményeit és szociális helyzetét 
- a gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét 
- gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 

 
Mindezek érdekében a Gyvt 17.§-a szerint a gyermekjóléti szolgálat szervezi és 
összehangolja az észlelő -és jelzőrendszer tagjainak munkáját, melynek tagjai: 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, háziorvos, házi 
gyermekorvos 

- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a 
családsegítő központ 

- közoktatási intézmények, így különösen a nevelés-oktatási intézmény, a nevelési 
tanácsadó 

- rendőrség 
- ügyészség 
- bíróság 
- párfogói felügyelő szolgálat  
- társadalmi szervezetek, egyházak 
 

Ezen intézmények és személyek kötelesek írásba jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége 
esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 
bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása, 
továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 
 
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő 
társadalmi szervezet is élhet. 
 
Az észlelő – és jelző rendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni és egymást 
kölcsönösen tájékoztatni. 
 
A gyermekjóléti szolgálat mindezért felhívja az észlelő - és jelző rendszer tagjait jelzési 
kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére. 
 

A gyermekjóléti szolgálat Bánk községgel együttesen  2010. március 30-án megtartotta 
jelzőrendszeri éves tanácskozását, melyen az óvodavezető,  az igazgatási ügyintéző, Bánk 
polgármestere vett részt. A gyermekorvos, a védőnő, és a tagintézmény-vezető más elfoglaltsága 
miatt nem tudott eljönni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülete, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. 
 
Nagyoroszi, 2011. március 30. 
 
                                                                                       Nemeskériné Iványi Dorottya 
                                                                                               családgondozó 
 


