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Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
a képviselő-testület 2009. május  4 -i ülésére 

 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 
96.§. (6) bekezdése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról – külön jogszabályban meghatározott 
tartalommal – minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, amelyet a 
képviselő-testület megtárgyal. Az átfogó értékeléshez a tartalmi 
követelményeket a 149/1997.(IX. 10.) számú Korm. rendelet 10. számú 
melléklete határozza meg. 
 
2008. évben a település állandó népességének száma 647 fő volt. 
 
A lakosság korcsoport szerinti összetétele az alábbiak szerint alakult (december 
31-i állapot szerint): 
 

2005 2006 2007 2008 
Korcsoport 

férfi nő 
összese

n férfi nő 
összes

en férfi nő összesen férfi  nő összesen 
0-2 5 7 12 2 8 10 7 9 16 10 9 19 
3-5 14 7 21 11 6 17 8 6 14 6 8 14 
6-13 22 27 49 24 28 52 25 27 52 27 28 55 
14-17 6 11 17 8 11 19 10 14 24 14 16 30 
18-59 193 169 362 196 170 366 194 179 373 192 180 372 
60- 47 82 129 58 92 150 59 94 153 59 98 157 

összesen 287 303 590 299 315 614 303 329 632 308 339 647 
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Lakosságszám alakulása %-os megoszlásban: 
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18 év alattiak létszámának alakulása %-os 
megoszlásban:

0-18

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008

0-18

 

 
A fenti számadatokból kitűnik és a diagrammon is jól látszik, hogy a lakosság 
száma évről évre nő, ezen belül a 18 év alattiak létszáma is gyarapszik.   
2008-ban 118 fő a 18 éven aluliak száma (18 %), a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok elsősorban ezt a korosztályt érinti. A lakosság 58 %-
a 18 év 60 év közötti, az idősek aránya 24 %-ot jelentett az elmúlt évben. 
2008-ban a lakosság létszáma 2 %-al nőtt, ezen belül a 18 év alatti korosztály 
létszáma   1 % -al gyarapodott községünkben. 
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Az egyik legfontosabb és leggyakoribb gyermekvédelmi feladat a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, folyósítása, felülvizsgálata, 
amelyek ellátása jegyzői hatáskörbe tartozik. 
 
2008. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 15 gyermek (6 család) 
jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságot ebben az 
évben nem szüntettünk meg egy családnál sem. Az év folyamán egy család - két 
gyermek - részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény óvodai ellátás esetén 100 % étkezési 
kedvezményre jogosít, míg általános iskolai étkezés esetén 50 % kedvezményt 
biztosít. 
 
2008. júliusban 15, novemberben 15 gyermek részére – összesen 165000 Ft 
összegben – folyósítottunk „egyszeri” támogatást azoknak, akik 
gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100 %-át az állami költségvetés 
visszatérítette, így a kiadás nem terhelte az önkormányzat saját költségvetését. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást külön döntéssel a képviselő-testület 
nem állapított meg. 
 
A képviselő-testület hivatalból a szeptemberi iskolakezdésre személyenként 
10.000 Ft támogatást nyújtott 82 gyermek részére, akik alsó, közép illetve 
felsőfokú nappali képzésben vesznek részt. (48 általános iskolás, 25 
középiskolás, 9 felsőfokú).  Ez összességében 820000 Ft kiadást jelentett. 
 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek 
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, 
foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, 
akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok 
miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
 
 
A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását – társulási megállapodás 
alapján – az alsópáhoki Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda útján biztosítja. 
 
 
 
2008/2009. évre 17 óvodáskorú gyermek volt beíratva a nevelési intézménybe. 
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2008. október 1-i állapot szerint kiscsoportban 4, középső csoportban 3, 
nagycsoportban 10 felsőpáhoki gyermek vett részt az óvodai nevelésben, ahol 
biztosították étkezésüket is. A személyi térítési díj az elmúlt évben nettó 256 Ft 
(bruttó 307 Ft) volt naponta.  
 
 

Étkezési díjkedvezményre jogosult gyermekek száma az óvodában: 
 
kedvezménye  0% 50% 100% összesen 

2008. évben átlagosan 12 3 3 18 
     

 
 
Dr. Szántó Imre Általános Iskola - Alsópáhok - létszámába tartozó Felsőpáhoki 
lakóhellyel rendelkező gyermekek létszámának alakulása a következő: 
  
 

osztály 2006. évben 2007. évben 2008. évben 
1. 5 5 4 
2. 4 5 5 
3. 4 4 5 
4. 5 4 4 
5. 9 5 4 
6. 8 9 5 
7. 8 8 10 
8. 2 8 8 

Összesen: 45  48  45 
 

Általános iskolai tanulmányait 2 fő Hévízen, 1 fő Keszthelyen folytatja. 
Az általános iskolások étkezése menzán, részétkezés keretében, illetve a 
napközbeni ellátást is biztosító napközi keretében történik. Éves átlagban a 
felsőpáhoki általános iskolások közül – 10 hónapot számolva – 14 fő alsó 
tagozatos és 2 fő felső tagozatos vette igénybe a napközi ellátást, de lehetőség 
volt menza igénybevételére is. A menzát 7 felső tagozatos tanuló vette igénybe. 
Az alsó tagozatosok 77 %-a, míg a felső tagozatosok 2 % vett igénybe napközis 
ellátást, míg menzát a felső tagozatosok 26 %-a vett igénybe. 
 
2008. évben az ellátás nettó összege egy napra 

• a napközi 323 Ft (bruttó 388 Ft), 
• a menzáé 212 Ft (bruttó 254 Ft),  
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2008.évi általános iskolások étkezési átlagos létszámadatai főben: 
 

        Napközi -menza 
0% kedvezmény 
/teljesár/  

 
15 

50% kedvezmény 1 

100% kedvezmény 4 

 
 
Az önkormányzat rendelet alapján a gyermekek átmeneti gondozását helyettes 
szülői hálózat keretében kellene biztosítani. Erre az ellátási formára eddig nem 
volt igény, de az ellátás biztosítását eddig még a társulás keretében sem sikerült 
megoldani. 
 
A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást társulási formában biztosítja, a 
szolgálat a Teréz Anya Gondozási központ tagintézményeként működik, a 
társulás székhelye Hévíz városban van. Az ellátás – a székhelyen kívül - 
fogadónapi rendszerek formájában is történik, minden második héten, szerdán 
délután a felsőpáhoki hivatalban. A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy 
hozzájáruljon a településen elő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődéséhez, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítéséhez, 
valamint a gyermek családban történő kiemelésének megelőzéséhez. A 
szolgáltatás célja, hogy a rászoruló gyermekek és családjuk a lakóhelyükön 
kaphassák meg azt a támogatást és segítséget, mely a gyermekek jólétéhez 
szükséges. 

 
2008. évben Felsőpáhok községben az alapellátásban gondozottak száma 8 fő 
volt, mely 5 családot érintett. A veszélyeztetettség okai: szülői felelősségtudat 
hiánya, magatartászavarok, családi életvitelbeli problémák, szenvedély betegség.  
A védőnő és a családgondozó javaslatot tett gyermekek (2 fő) védelembe 
vételére, de a védelembe vételre nem került sor, a család alapellátásba került. 
Egy gyermek szabálysértés miatt került látókörünkbe, de a szolgálattal 
együttműködtek, így védelembe vételre nem került sor, alapellátás keretében 
gondozzák. 
 
Az elmúlt évben községünkben egy gyermek volt utógondozott, akit alapellátás 
keretében gondoznak. 
 
A gyermekjóléti szolgálat által egy család elköltözött, így illetékességből 
átkerült két gyermek Keszthelyre, illetve egy család két gyermekkel 
Felsőpáhokra költözésük után került  a szolgálat látókörébe. 
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A gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszert kifogástalannak ítéli meg, iskolától, 
óvodától, védőnőtől, háziorvostól, középiskolák ifjúságvédelmi felelőseitől 
folyamatosan kapnak információt. Jelzőrendszeri ülést havi rendszerességgel 
megszervezik, mely fontos az eredményes együttműködéshez. A szoros 
kapcsolattartás elősegíti a veszélyeztetettség megelőzését és az aktuális 
problémák megbeszélését.  Felsőpáhokon a jelzőrendszerben jelentős szerepe 
volt a hivatalnak.  
 
Jegyzői hatáskörben új védelembevételre nem került sor. 
 
 
A képviselő-testület 2008. évben bűnmegelőzési pályázatot nyújtott be, melyen 
koncepcióját. Ennek a gyermekvédelemmel, ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
programja a következőket tartalmazza: 
„Felismerve, hogy a fiataloknak a település életében kulcsfontosságú szerepük 
van, ezért törekedni fogunk a közösség életében történő aktív részvételükre való 
ösztönzésükben. 
Azon fiatalok esetében is éreztetni fogjuk azt, hogy számítunk tevékenységükre, 
akik épp veszélynek kitett személyek, továbbá az Önkormányzat bevonja őket a 
velük kapcsolatos döntések meghozatalába. 
 
Felsőpáhok Község Önkormányzata a „Közterületen elkövetett jogsértések 
visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására” címmel 
kiírt pályázaton 2.000.000 Ft támogatásban részesült. A támogatás összegét  
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és üzemeletetésére, bűnmegelőzési táblák 
kihelyezésére, lakossági fórum tartására használta fel. 
 
A  program során négy darab közterületi kamera került telepítésre, melyből az 
egyik az ifjúság találkozó helyét - a játszóteret - is "szemmel tartja". 
A kamerarendszer fejlesztését kellően propagáltuk, ennek köszönhetően azóta e 
területek körzetében sem közterületi, sem egyéb bűncselekmény nem történt.  
Felsőpáhokért Közalapítvány bevonásával szórólapokat készítettünk és 
eljuttattuk minden családhoz, felhívva a figyelmet a bűnesetek megelőzésére és 
a szenvedélybetegségek megelőzésére. 
 
A fiatalok áldozattá válásának illetve elkövetővé válásuk megelőzésébe 
bevonjuk a szülőket, a rendőrséget, a lakosság képviselőt, szervezet előadásokat 
tartunk a rendőrség szakembereinek bevonásával ezen problémák megelőzése 
területén.  
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Kiemelten kezeljük az előadások megtartása során a drog- és az alkohol által 
okozott problémák megoldási lehetőségeit, továbbra is ösztönözzük fiataljainkat 
a szociális és szakmai készségek megszerzésére, a továbbtanulásra.” 
 
A képviselő-testület a bűnmegelőzési programja végrehajtását eddig önálló 
napirend keretében még nem tárgyalta. 
 
Az önkormányzat és a településen működő civil szervezetek között nem alakult 
ki jelentősebb kapcsolat az önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásában. 
A faluban helyi sportegyesület és  polgárőrség működik, mint civil szervezet. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Összességében megállapítható, hogy Felsőpáhok önkormányzat 
gyermekvédelmi rendszerében biztosított alapellátások megfelelőek. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedők elkötelezetten, jó   
színvonalon látják el munkájukat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja 
el. 
 
Felsőpáhok, 2009. április 23. 
 
 
 
                     Németh Sándor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A képviselő-testület a beszámolót 2009. 05.04-i ülésén megtárgyalta, s a  2009.(V.4.)             
számú határozatával elfogadta. 


