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határozata

az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVlll. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében
meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselö-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja - az alábbi határozatot
hozom:

Tolmács Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadom.

Tolmács, 2020. május 19.



Beszámoló o gyermekjóléti és gyermekvédelmifelodotok ellátásáról

BESZÁMOLÓ
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyennekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja a helyi önkonnányzat beszámolási kötelezettségét a gyennekjóléti és
gyennekvédelmi feladatok ellátásáról. A Gyvt. végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX. JO.) Konn. rendelet
Jo. mellékiete tartalmazza ezen átfogó értékelés tartalmi követelményeit.
A beszámolót a tartalmi követelményeket alapul véve, ellátásonként, illetve támogatásonkénti bontásban
készült.

I. Pénzbeli ellátások

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménv

A rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesülő gyennek szociális helyzete alapján jogosult:
• a gyermekétkeztetés nonnatív kedvezményének igénybevételére,
• évente két alkalommal egyszeri külön támogatásra (2019. és 2020. évben alapösszeg esetén 6.000

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

A jogosultság egy éves időtartamra kerül megállapításra.

Településünkön 2019. évben átlagosan 10 gyermek részesült rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben.
Elutasított kérelem nem volt.
A rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesülő gyennekek után a szülők évente két alkalommal
egyszeri támogatásban részesülnek. 2019. augusztusában 4 család 12 gyermeke, 2019. novemberében 2
család 7 gyenneke kapott pénzbeni támogatást összesen J 14 ezer Ft értékben. Önkonnányzatunk részére
ezen támogatás IOO%-a megtérül állami támogatás fonnájában.
2020. május 1S-én a gyennekvédelmi támogatásban részesülők száma S fő. Agyennekvédelmi
támogatásban részesülők számának csökkenésének oka, hogy egy 4 gyermekes család elköltözött
településünkről, valamint az egyik család anyagi helyzete javult, az édesanya munkát talált, a jövedelmi
jogosultsági feltételeknek a család így már nem felelt meg.
Az önkormányzat a rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesülőkről jogszabály által előirt

nyilvántartást vezet.

2. Rendkívüli gvermekvédelmi támogatás

2014. január l-jétől a rendkívüli gyennekvédelmi támogatás önálló ellátási fonnaként megszünt, és az
önkonnányzati segélybe olvadt. 2015. márciusától az önkormányzati segélyt a települési támogatás
váltotta fel, mely keretén belül a rendkívüli élethelyzetbe került gyennekek családja támogatható.

II. Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

Ingvenes gvermekétkeztetésre jogosult gyermekek

Bölcsődében és óvodában:
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyennekek
• Tartósan beteg, fogyatékos gyennekek
• Tartósan beteg, fogyatékos gyennekek egészséges testvérei
• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyennekek
• Nevelésbe vett gyennekek
• Azon gyermekek, akik olyan családban élnek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy fóre

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
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jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
130 %-át (mely 2019. évben: 128.810 Ft/hó, 2020. évben: 139.185 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 I-8. évfolyamon)
• Nevelésbe vett gyermekek
• Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek.

Az önkormányzatunk által biztosított gyermekétkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság miatt 2019. évben átlagosan I fő óvodás részesült ingyenes étkeztetésben, tartós betegség
miatt szintén 1 óvodás gyermek, szülői (jövedelmi) nyilatkozat alapján további 12 fő óvodás gyermek,
valamint három vagy több gyermeket nevelő családban élő l fő óvodás gyermek étkezett ingyenesen.
Rendszeres gyermekvédelmí kedvezményre jogosult iskoláskorú gyermek a tolmácsi tagintézményben
nem tanul, így 2019. évben önkormányzatunknál iskoláskorú nem részesült ingyenes étkeztetésben.

Kedvezménves gyermekétkeztetésre jogosult gvermekek

Nappali tagozatos iskolában, fogyatékos személyek nappali ellátásában:
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (az I-8. évfolyamon felül)
• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek
• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek

jogosultak kedvezmények étkezésére.
Az önkormányzatunk által biztosított kedvezményes gyermekétkeztetésre 2019. évben átlagosan 8 fő

gyermek volt jogosult.

A települési önkormányzat 2016. évtől köteles a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg fóétkezést 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 szemé1yi- 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 ftiggvényében korrigálásra kerül.
A gyermekétkeztetés feladathoz kapcsolódóan 2019. évben 6.209 ezer Ft támogatást kapott az
őnkormányzat, a feladaton elszámolt kiadások összege 9.620 eFt. A feladatot a központi költségvetés
2020. évben ugyanilyen formában támogatja.

ill. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. Gvermekjóléti szolgáltatás. gvermekjóléti szolgálat

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot társulásban, a Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján látia el. Településünk családgondozói feladatait Hruzsin
Lászlóné látja el. A tevékenységéről szóló beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.
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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 szűkségessé vált a férőhelyek számának
növelése. A képviselő-testű let 26/2018. (111.22.) határozatával döntött a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
alapító okiratának módosításáról, melyben az óvodai férőhelyek száma 40 férőhelyre emelkedett.

3. A gyermekek átmeneti gondozása OlelYettes szülő. gyermekek átmeneti otthona. családok átmeneti
otthona. gyermekek átmeneti házi gondozása)

2013. január l-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módositása alapján a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos eljárások a Rétsági Járási Hivatal
hatáskörébe kerültek.

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

2013. január l-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: 2019. január l-jén: 757 fó
2019. december 31-én: 763 fó.

A kiskorúak száma: 2019. január l-jén 141 fó
2019. december 3 I-én 148 fő.

A kiskorúak megoszlása:

2019. 2019.
Korosztály január I. december

31.
O-2 éves 25 fó 30 fő

3-5 éves 23 fó 27 fó
6-13 éves 54 fó 53 fó
14·18 éves 39 fó 38 fó
Összesen: 141 fő 148 fő

VI. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzésektapasztalatai

Gyámhatósági felügyeleti ellenőrzésre községünkben 2019. 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 látogatásaíval a
gyermekek érdekeit képviselni.
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VIII. Bűnmegelőzésiprogram

A képviselő-testület 2005. évben a 7112005. (VI.06.) számú határozatával fogadta el a bűnmegelőzési

koncepció!. A koncepció kiemelten foglalkozik a gyermek és ifjúságvédelemrnel. A koncepció rámutat
arra, hogy a bűnmegelőzést már az általános iskolában el kell kezdeni, méghozzá szakemberek
segítségével, akik előadásukban felhívják a gyermekek figyeimét a kábítószer és az alkohol veszélyeire.

A fiatalkorúak hétvégi szórakozásaikat sajnos gyakran kíséri alkohol fogyasztás, de pozitívumként
állapítható meg, hogy a községben a kábítószer hasmálatával 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 kí 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.

Tolmács, 2020. május 15.

Tisztelettel: -
Hencmé Hekli Bernadett

jegyző helyettes
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Beszámoló a 2019 év család-és gyermekvédelmi feladatairól

Tisztelt Képviselő- Testület!

A család-és gyermekjóléti szolgáltatást a községben a Nyugat-Nógrád Család-és

Oyermekjóléti Szolgáltatási Társulás keretében a Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti

Szolgálat által biztosítja Nagyorosziban található székhellyel 25 településen.

Tolmács községben Ruzsin Lászlóné az illetékes családsegítő.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 10.00-12.00 -ig

- védelembe vétel
- idei lenesen elhel ezés
- nevelésbe vett

2019. évben me szűnt

2019.12.3I-én nilvántartott
32
l

9
l

A gyermekek védelmének rendszere a Oyv!. 14. § (I) 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. § (l) Gyennekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyennekjóléti szolgálat
keretében működtethetö. A gyennekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyennekjóléti
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
9. § (I) A gyennekjóléti szolgáltatás olyan, a gyennek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyennek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegitését, agyennek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszűotetését, illetve a családjából kiemeIt gyennek visszahelyezését

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében a) a
gyennekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyennek problémáinak rendezését, a
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.



Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 55/20 15.(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 kisérí a telepUlésen élő családok, gyermekek, személyek életkőrUlményeít, szociális helyzetét,
gyermekjólétí és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szUkségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatóságí
beavatkozást igénylő helyzetét,
b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kőtelezettségUk írásban - krízishelyzet esetén utólagosan 
történő teljesitésére, veszélyeztetettség, illetve krizishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási terilletén élő személyeket a
veszélyeztetettségjelzésének lehetőségéről,

d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól
tájékoztatást ad,
e) a problémajellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család sZUkségleteíhez
ígazodó íntézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében.

A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma a 2019. évben.

01 Egészségügyi szolgáltatók. ebből 02 - Védőnő 1
Háziorvos

Kórház

03 Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (család-és gyermekj .szolg.)
Család-és Gyermekvédelmi Központ

JavItóintézet,
04 Kisgyermekek napközbeni ellátást nyújtók - Óvoda

05 Atmeneti gondozást biztosftók

06 Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása

07 Köznevelési intézmények: Italános Iskola
Középiskola 1

Neve~siTanácsadó

OB Rendőrség

09 Ogyészség, Bifóság

10 Pártfogó felügyelő szolgálat
11 Egyesületek, alapitványok, egyházi jogi személyek

12 Aldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek

13 Allampolgár, gyermek érdekeit képviselö társadalmi szervezet
14 Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő

15 Gyámhivatal
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal

16 Munkaügyi hatóság

17 Katasztrófavédelem
1B Közüzemi szolgáltatók

Egyéb

2
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Gondozottak fő problémái:

2019-ban 33 gyennek alapellátásban részesült. A legfóbb probléma a szülők életviteléből

adódott. A gyennekeknél magatartásbeli problémák is jelentkeztek, melyeket a szülő nem

tudott megfelelően kezelni. A szülők túlzott, féltő és engedékeny nevelési attitűdöt

alkalmaznak. A gyenneknevelési problémák gyakori kiváltói a nem megfelelő nevelési

módszerek, melyek a gyennek korához és értelmi fejlődési szintjéhez nem igazodnak, és

gyakran eredményezik a szülő és gyennek közötti konfliktusokat. A család nem megfelelő

életvitele magában hordozza a gyennek helytelen nevelésének a problémáját. A gondozás

során folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, magatartását, tanulmányi

előmenetelét, megfelelő szülői felügyeletét, szabadidős tevékenységét. A szülőket

gyenneknevelési tanácsadással segítjük és ösZlönözzük a módszereik megváltoztatására,

szigorítására.

Védelembe vétel alatt állók problémái

Tavalyi évben két család gyennekei álltak védelembe vétel alatt. Az egyik családná! nagy

problémát okozott a lakhatási probléma, valamint családi kapcsolat megromlása. Anyaotthoni

elhelyezés is szükségessé vált, bár rövid idő elteltével az anya visszajött a gyermekeivel az

apához. A család évvégén elköltözött e településről, így gondozásuk is megszűnt.

A másik esetben a külön élő szülők vitáztak folyamatosan és agyennek kapcsolattartása

során.

Ideiglenes hatályú elhelyezés:

Tavalyi évben nem volt szükség ilyen intézkedésre.

Nevelésbe vett gyennek nincs a településen.

Lezárt esetek, nyilvántartásból kikerültek

Tavalyi évben több családnak volt szüksége tanácsadásra, s az egyszeri tanácsadással meg is

szűnt a probléma. Több esteben sikeres volt az alapellátásban történő gondozás, ezért az

esetek lezárásra kerültek.
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Összegzés:

Én ettől az évtől vagyok a község családsegítője.

Általánosságban elmondható, hogya kőzségben kevés a probléma, kevés a jelzés. Nem

keresik a szolgálatot, nem veszik igénybe a segítséget és nem jőnnek az ügyfélfogadásra a

kliensek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek!

Nagyoroszi, 2020. 05. 07.
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családsegítő
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