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7 . Napirend 
 

 
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. melléklete tartalmazza ezen átfogó értékelés tartalmi követelményeit. 
A beszámolót a tartalmi követelményeket alapul véve, ellátásonként, illetve támogatásonkénti bontásban 
készült. 
 

I. Pénzbeli ellátások 
 
 
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, 
• évente két alkalommal egyszeri külön támogatásra (2017. és 2018. évben alapösszeg esetén 6.000 

Ft/gyermek/alkalom, illetve emelt összeg esetén 6.500 Ft/gyermek/alkalom, valamint 
• a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

A jogosultság egy éves időtartamra kerül megállapításra. 
 
Településünkön 2017. évben átlagosan 20 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.   
Elutasított kérelem nem volt.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után a szülők évente két alkalommal 
egyszeri támogatásban részesülnek. 2017. augusztusában 8 család 22 gyermeke, 2017. novemberében 6 
család 17 gyermeke kapott természetbeni támogatást (Erzsébet-utalványt) összesen 234 ezer Ft értékben. 
Önkormányzatunk részére ezen támogatás 100%-a megtérül  állami támogatás formájában. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján 2017. évben átlagosan 5 gyermek az óvodában, és 5 
gyermek az iskolában ingyenes étkeztetésre volt jogosult.  
2018. májusában a gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 13 fő. 
Az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről jogszabály által előírt 
nyilvántartást vezet. 
 
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
2014. január 1-jétől a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és az 
önkormányzati segélybe olvadt. 2015. márciusától az önkormányzati segélyt a települési támogatás 
váltotta fel, mely keretén belül a rendkívüli élethelyzetbe került gyermekek családja támogatható.  
 
 

II.  Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 
 

Ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek 

 
Bölcsődében és óvodában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 
• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek egészséges testvérei 
• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek 
• Nevelésbe vett gyermekek 
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• Azon gyermekek, akik olyan családban élnek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 
130 %-át (mely 2017. évben: 110.224 Ft/hó, 2018. évben: 119.301 Ft/hó). A kedvezmény 
igénybevételéhez a szülőnek egy nyilatkozatot kellett kitöltenie, melyet az intézményvezetőhöz 
kellett benyújtani. 

 
Nappali tagozatos iskolában, fogyatékos személyek nappali ellátásában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (az 1-8. évfolyamon)  
• Nevelésbe vett gyermekek 
• Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek. 

 
Az önkormányzatunk által biztosított gyermekétkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság miatt 2017. évben átlagosan 5 fő óvodás és 5 fő iskolás gyermek részesült ingyenes 
étkeztetésben, tartós betegség miatt 1 óvodás gyermek, szülői (jövedelmi) nyilatkozat alapján további 7 fő 
óvodás gyermek, valamint három vagy több gyermeket nevelő családban élő 3 fő óvodás gyermek étkezett 
ingyenesen. 
 
Kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek 

 
Nappali tagozatos iskolában, fogyatékos személyek nappali ellátásában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (az 1-8. évfolyamon felül) 
• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 
• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek 

jogosultak kedvezmények étkezésére. 
Az önkormányzatunk által biztosított kedvezményes gyermekétkeztetésre 2017. évben átlagosan 2 fő 
gyermek volt jogosult.  
 

A települési önkormányzat 2016. évtől köteles a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen 
biztosítani. 

Nyilvántartásunk szerint hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
településünkön jelenleg nincs, ezért az önkormányzatnak az iskolai szünetben szünidei gyermekétkeztetést 
biztosító kötelezettsége nincs. 
 
Az óvodai gyermekétkeztetés feladathoz kapcsolódó személyi- és üzemeltetési kiadásokra a központi 
költségvetés támogatást nyújt. A támogatás számításának alapja a teljes bekerülési költség (vásárolt 
élelmezés beszerzési kiadásai és a kiszolgáló személyzet bér- és járulék kiadása). A támogatási összeg: a 
bekerülési költség csökkentve az elvárt térítési díj bevétellel. A folyósított támogatási összeg a helyi 
iparűzési adóerőképesség függvényében korrigálásra kerül. 
A gyermekétkeztetés feladathoz kapcsolódóan 2017. évben 5.601 ezer Ft támogatást kapott az 
önkormányzat. A feladatot a központi költségvetés 2018. évben ugyanilyen formában támogatja. 
 
 

III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
 
1. Gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat 

 
Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot társulásban, a Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. Településünk családgondozói feladatait Uskert Krisztina 
látja el. A tevékenységéről szóló beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
 
 



7 . napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

 3

2. Gyermekek napközbeni ellátása 
 
A gyermekek napközbeni ellátása a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda és a Rétsági Általános Iskola Tolmácsi 
Tagintézménye által iskola-otthonos oktatás működtetésével biztosított.  A 25 férőhellyel rendelkező 
óvoda 2017. évben teljes kihasználtsággal működött, ezért szükségessé vált a férőhelyek számának 
növelése. A képviselő-testület 26/2018. (III.22.) határozatával döntött a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
alapító okiratának módosításáról, melyben az óvodai férőhelyek száma 40 férőhelyre emelkedett. 
 
3. A gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekek átmeneti házi gondozása) 
 
2013. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosítása alapján a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos eljárások a Rétsági Járási Hivatal 
hatáskörébe kerültek. 
 
 

IV. Gyermekvédelmi gondoskodás 
(védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés) 

 

2013. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosítása alapján a védelembe vétellel, illetve az ideiglenes hatályú elhelyezéssel kapcsolatos eljárások a 
Rétsági Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak. 
 
 

V.   A település demográfiai adatai 
 
Tolmács község állandó lakosainak száma: 2017.  január 1-jén:       731 fő 
                                                                      2017. december 31-én: 756 fő.  
 
A kiskorúak száma:  2017.  január 1-jén 123 fő 
                                  2017. december 31-én 133 fő. 
 
A kiskorúak megoszlása:  
 

 
Korosztály 

 

2017. 
január 1. 

2017. 
december 

31. 
0-2 éves 18 fő 25 fő 
3-5 éves 27 fő 28 fő 
6-13 éves 42 fő 40 fő 

14-18 éves 36 fő 40 fő 
Összesen: 123 fő   133 fő 

 
 

VI.   Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai 
 
Gyámhatósági felügyeleti ellenőrzésre községünkben 2017. évben nem került sor. 
 
 

VII.   Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
 
Településünkön eddig komoly gyermekvédelmi probléma nem merült fel, megállapítható, hogy a rendszer  
jól működik. Továbbra is célunk a gyermekek védelme, ennek érdekében a jogszabályban 
meghatározottak maradéktalan teljesítése, hogy a tolmácsi kiskorúak testi, lelki egészségben nőjenek fel. 
E téren fontos szerepet tölt be a Családgondozó, aki a problémás családok rendszeres látogatásaival a 
gyermekek érdekeit képviselni. 
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VIII.   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 koncepció rámutat 
arra, hogy a bűnmegelőzést már az általános iskolában el kell kezdeni, méghozzá szakemberek 
segítségével, akik előadásukban felhívják a gyermekek figyelmét a kábítószer és az alkohol veszélyeire. 
 
A fiatalkorúak hétvégi szórakozásaikat sajnos gyakran kíséri alkohol fogyasztás, de pozitívumként 
állapítható meg, hogy a községben a kábítószer használatával kapcsolatos probléma nem merült fel. 
  
Önkormányzatunk a fiatalok védelme és a közösségi életük kulturált megszervezése érdekében a 
Közösségi Ház fenntartásával, és az általuk önállóan megszervezett rendezvényekhez szükséges anyagi 
hozzájárulással igyekszik támogatni a tolmácsi fiatalokat, ezzel elősegítve a bűnmegelőzést is.  
 
 

IX.  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, rendezett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2018. május 10. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
  …../2018. (V…...) Képviselő-testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 



Beszámoló a 2017.évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
 

Tisztelt Képviselő- Testület! 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás a községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat társulása keretében biztosított. 
Tolmács községben Uskert Krisztina az illetékes családsegítő. 
 
Település: Tolmács 
Családsegítő: Uskert Krisztina 
Lakos összesen 756  Fő 0-18 éves:  133 Fő 

Gyermek Család  
2017-ben nyilvántartott 24 9 
Ebből 
Alapellátott 17 6 
Védelembevett - - 
Szakellátott - - 
Utógondozott - - 
Nyilvántartott egyszeri eset 7 3 
2017.évben megszűnt 1 1 
2017.12.31-én nyilvántartott 16 5 

 
Ügyfélfogadás helye Polgármesteri Hivatal. 
Ügyfélfogadás ideje:  Kedd     0900 - 1100 
A gyermekjóléti szolgálatok kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer 
működtetése, mely a prevenciós munka első számú eszköze. 
 
A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma a 2017. évben. 
Küldő                                                                                                     Település neve 

- Háziorvos - 
- Védőnő 1 

Egészségügyi szolgáltatók: 

- Kórház - 
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolg.) - 

- Óvoda - 

- Általános Iskola 2 

-  Középiskola 2 

Közoktatási intézmények:                     

- Nevelési Tanácsadó - 

Rendőrség - 

Ügyészség - 

Bíróság 1 

Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet - 

Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása - 

Társadalmi szervezetek egyházak, alapítványok - 

Munkaügyi hatóság  - 

Gyámhivatal - 

Jegyző, Gyámhatóság - 

Pártfogó Felügyelő Szolgálat - 

Egyéb (állampolgár) - 

Összesen 6 



A gyermekek védelmének rendszere a Gyvt. 14. § (1) A gyermekek védelme a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és 
megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek 
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
40. § (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat 
keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. 
9. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a)
 a 

gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a 
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. 
 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 55/2015.(XI.30) EMMI rendelete 
A Gyvt.17. §-a és a Szt. 64. (2) bekezdése szerint a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy 
krízishelyzetét észlelő rendszer (a tov. Jelzőrendszer) működtetése körében a család –és gyermekjóléti szolgálat: 
a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, 
gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági 
beavatkozást igénylő helyzetét,  
b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – 
történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,  
c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a 
veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,  
d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól 
tájékoztatást ad,   
e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez 
igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség 
megszüntetése érdekében….... 
 
A lakhatási nehézségek, családok eladósodása, a társadalmi értékek és értékrend súlyos 
zavara, a család gyermekre ható pozitív befolyásának csökkenése miatt évről évre nő a 
szolgáltatás látókörébe kerülő gyermekek, felnőttek száma. A problémák sokszor 
halmozottan, egyre összetettebben jelentkeznek. Tapasztaljuk, hogy több irányból kell 
segítséget nyújtanunk.   
 
 
Változások a 2017-os évtől: Rétságon megalakult a Család-és Gyermekjóléti Központ a 
kétszintű család-és gyermekjóléti szolgáltatás céljából. A központok létrehozása 
kötelezően a járás székhelyek települési önkormányzati feladatkörébe kerültek. A 
járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást 
alkotó települések lakosságára. 
A védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vételi ügyekben a központ 

esetmenedzsere is részt vesz az esetkezelésben, az illetékes családsegítővel közösen. 
 

 

2017. évben a nyilvántartásba kerülés okai:  

 
Közoktatási intézményekből - általános és középiskola - érkező jelzés (10 órát meghaladó 
igazolatlan mulasztás), valamint a magántanulói státusz véleményezése. Ügyintézésben való 
közreműködés, segítségnyújtás. 



Gondozottak fő problémái: 
 
A családsegítő általános célja, hogy elősegítse az illetékességi területén lévő gyermekek 

védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, jólétét, családban történő nevelkedését, 

hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, a gyermek családjában történő kiemelésének megelőzéséhez, segítse a 

kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését. 

 

A szolgáltatásban részesülők jellemző problémái az iskolai igazolatlan hiányzások, szülők 
közötti kapcsolati konfliktusok és életviteli gondok (addikció), gyermeknevelési problémák, 
magatartászavar, lakhatási problémák. A problémák nem tapasztalhatóak csak önmagukban, 
általában egymásra épülnek, összefüggnek. 
 
Védelembe vétel alatt állók problémái 
 
2017-ben nem volt védelembe vett gyermek. 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés okai 
 
2017- ben ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.  
 
Nevelésbe vétel okai 

 
2017-ben nem került sor nevelésbe vételre.  
 

Utógondozás 
 
2017-ben nem volt utógondozott gyermek.  
 
Válság helyzetben lévő várandós anya gondozása 

 
2017-ben a településen nem volt válsághelyzetben lévő várandós anya. 
 

Lezárt esetek, nyilvántartásból kikerültek 

 
1 gyermek, család esete került lezárásra, a család elköltözése miatt. Kikerültek a 
nyilvántartásból továbbá az egyszeri esetek, ahol legtöbb esetben 10 órát meghaladó 
igazolatlan mulasztás volt a fő probléma. 
 
Pszichológus, közvetítés más szolgáltatásba (jogi, nevelési tanácsadó stb) 
 
A pszichológusi, jogi tanácsadás, mint szolgáltatás a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ feladata lett.  
 
Egyéb ellátások közvetítése: 

 
Szolgálatunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett Karácsonyi 
adománygyűjtésben vett részt, melynek keretein belül tartós élelmiszert gyűjtöttünk a 
Dunakeszi Tesco áruházban és ezt a településen, szolgálatunknál gondozásban álló 



családoknál, 17 fő rászoruló között osztottunk szét, egység csomagok formájában, karácsony 
előtt.  
 
Szolgálatunknál gondozunk a családsegítés keretében olyan klienseket is, akiknek családjában 
nem él kiskorú gyermek. Az idősödő, egészségkárosodásban szenvedő ügyfeleinket gyakran 
segítjük, közvetítjük más szolgáltatás eléréséhez. Sok esetekben az Orvos Szakértői 
Bizottsághoz - a rokkantsági ellátás igényléséve kapcsolatban, a fogyatékosság 
véleményezéséhez, fellebbezéséhez kérnek segítséget, információt, tájékoztatást, ill. 
dokumentáció összekészítéséhez, másolásához, továbbításához.  
A nehéz sorsú, egyedülálló, beteg embereknek a Házi Segítségnyújtásba történő bevonására 
kérnek információt és elérhetőséget rokonuk, szomszéduk vagy maga a rászorult.  
 
2017. decemberétől havonta egy alkalommal a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
által a feladatunk a RSZTOP -1.1.1 pályázathoz kapcsolódó 0- 3 éves korú - Rendszeres 
Gyermekvédelmi Kedvezményre jogosultak – számára a tartós élelmiszer segélycsomag 
osztásban való együttműködés, részvétel. 
A községben 3 gyermek számára juttattam el a csomagot, közvetlenül karácsony előtt. 
 
 
Köszönetemet szeretném kifejezni a Polgármester Úrnak és a Hivatal dolgozóinak a segítő 
együttműködésükért, a Nyugat- Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nevében.  
 
 
 
Nagyoroszi, 2018. 05. 07.  
 
 
 
                                                                                      Tisztelettel:  
 
                                                                                                            Uskert Krisztina 
                                                                        


