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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 
1997. évi XXXI. törvény alapján végzett és a jegyzői hatáskörbe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi 
tevékenységről. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat 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 (Somogy Megyei Kormányhivatal 
Szociális- és Gyámhivatalának), aki az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. A települési önkormányzat hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 
 
Jelen beszámolónkat figyelemmel a fenti törvényi hivatkozásra, illetve a gyámhatóságokról, valamint 
a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében 
meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével készítettük el. 
 
A Gyvt. 94. §-a értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó 
rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.  
A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre: 

a) gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
b) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
c) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált 

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
d) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,  
e) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat. 
 

1. A települési demográfiai mutatói: 
 
Segesd község állandó lakosainak száma 2014. december 31. napján 2616 fő, ebből:  

- 0-3 éves korosztály 119 fő 
- 4-6 éves korosztály 58 fő 
- 7-14 éves korosztály 222 fő  
- 15-18 éves korosztály 124 fő 
- 0-18 éves korosztály 523 fő. 

 
Az állandó lakosság 2014. évhez képest 0,1 %-os növekedést, ezen belül a 0-18 éves korosztály 3 %-os 
növekedést mutat. 
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások száma, 
főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága: 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskorúak anyagi veszélyeztetettségének 
megelőzése, illetve megszüntetése érdekében a Gyvt., illetve a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló 18/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglalt feltételekkel, 
az alább részletezett pénzbeli és természetbeni ellátást biztosít. A rendelet a törvényi szabályozáson 
túlmutató támogatásokat nem biztosít. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, illetve a törvényben és 
más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 
A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a 
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát. 
 
2014-ben 144 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti 
kérelem érkezett. Hat család kérelme került elutasításra a jövedelmi feltételek nem teljesülése miatt. 
Fellebbezés az elutasított kérelemmel kapcsolatban nem érkezett a gyámhatósághoz. 
Segesd vonatkozásában 2014. december 31. napjával 122 család 286 gyermeke részesült rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben. 
2014. augusztus hónapban 292 gyermek részére 5.800 Ft/fő összegű egyszeri támogatás került 
kifizetésre Erzsébet-utalvány formájában, 1.693.600 Ft összegben.  
2014. október hónapban 263 gyermek részére 5.800 Ft/fő összegű egyszeri támogatás került 
kifizetésre Erzsébet-utalvány formájában, 1.525.400 Ft összegben. 
 A pénzbeli támogatást teljes egészében az állam biztosítja. 
/2013 évben Segesden 3.456.800 Ft összegű támogatás került kifizetésre, ez 596 főnek felel meg. 
2014 évben tehát a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra fordított kiadás 7 %-os csökkenést 
mutat 2013 évhez képest./ 
 
A hátrányos helyzet megállapításának feltételei 2013. szeptember 1. napjától módosultak. Ennek 
megfelelően hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (legfeljebb alapfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezik) 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága (aktív korú ellátásra 
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy) 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli, vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 
és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előbbi három feltételből legalább kettő fennáll, a 
nevelésbe vett gyermek, az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban 
álló fiatal felnőtt. 



A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 
egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 
2014. december 31. napján a 286 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 68,9 %-a 
hátrányos helyzetűnek minősült. Ebből 146 fő halmozottan hátrányos helyzetű, és 52 fő hátrányos 
helyzetűnek volt tekinthető. 
A hátrányos helyzet megállapításának okai (52 fő): 

- alacsony iskolai végzettség        29 fő 
- alacsony foglalkoztatottság       18 fő 
- elégtelen lakókörnyezet         5 fő 

 
A halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okai (146 fő): 

- alacsony iskolai végzettség + alacsony foglalkoztatottság   49 fő 
- alacsony foglalkoztatottság + elégtelen lakókörnyezet      5 fő 
- alacsony iskolai végzettség + elégtelen lakókörnyezet   44 fő 
- alacsony iskolai végzettség+alacsony foglalkoz.+elégtelen lakókörnyezet 48 fő 

 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt kérelem nem érkezett. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránt kérelem nem érkezett. 
 
Óvodáztatási támogatás: 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A 
települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelemre – 
annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke: 

a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és 
b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét 

betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, és a kérelem 
benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár 
óvodába. 

 
A pénzbeli támogatás összege gyermekenként első alkalommal 20.000 Ft, ezt követően esetenként és 
gyermekenként 10.000 Ft. 
Segesd községben 2014 évben két alkalommal került sor óvodáztatási támogatás kifizetésére. Első 
alkalommal 12 gyermek részesült támogatásban, második és további alkalmakkor 33 fő, tehát 
összesen 45 fő gyermek részesült óvodáztatási támogatásban 2014 évben. 
 
Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok: 
 
Szociális nyári gyermekétkeztetést – az előző évekhez hasonlóan – 2014-ban is a központilag 
biztosított 2.352.240 Ft összegű keretből tudtuk megvalósítani. Június 16.-tól augusztus 31.-ig 54 
munkanapon keresztül 99 fő hátrányos helyzetű gyermek részesülhetett ezen ellátásban.  
A napi 99 adag ebédet a nyár folyamán a segesdi általános iskola konyhája biztosította. Az ellátás 
éthordós rendszerben valósult meg. 
 
A BURSA Hungarica pályázat kapcsán 7 fő egyetemista, főiskolás fiatal részesült támogatásban, a 
községben, ez összesen 270.000 Ft támogatást jelentett az önkormányzat részéről 2014 évben. 



A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai 
adatok: 
 
Segesd községben a gyermekétkeztetést (óvodás, iskolás) a Napközi Otthonos Konyha biztosítja.  
 
Az óvodások létszáma 2014-ben 69 fő volt, ebből 59 fő vett részt az étkezésben. Mind az 59 fő 
ingyenesen étkezett: 43 fő 100%-ban állami támogatással, 3 fő 50%-ban állami, 50%-ban 
önkormányzati támogatással, 13 fő pedig 100 %-ban önkormányzati támogatással. 
 
Az iskolások létszáma 2014-ben 189 fő volt, ebből átlagosan 166 fő vett részt az étkezésben. Mind a 
166 fő ingyenesen étkezett: 96 fő 100%-ban állami támogatással, 8 fő 50%-ban állami, 50%-ban 
önkormányzati támogatással, 62 fő pedig 100%-ban önkormányzati támogatással. 
 
 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi 
Intézményegysége (továbbiakban: RSZSZK) keretében valósul meg. Az RSZSZK munkatársai 
alapellátás keretében igyekeznek megszüntetni a kiskorúak veszélyeztetettségét azokban az 
esetekben, ahol a szülő ezt önkéntesen igénybe veszi és a veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében együttműködő készséget tanúsít. Amennyiben a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az 
alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 
feltételezhető, hogy segítségével a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a 
családgondozó védelembe vételre tesz javaslatot. Az alapellátás és a védelembe vétel közötti 
különbség, hogy a védelembe vétel hatósági eljárás, amelynek keretében a szülő, illetve a gyermek 
kötelezhető a veszélyeztetettségi okokat kiváltó tényezők megváltoztatására, a helyes magatartás, 
viselkedés kikényszerítésére. 
Az RSZSZK keretében működő gyermekjóléti szolgálat legfontosabb, igénybe vehetős szolgáltatásai a 
következők: családi konfliktusok rendezéséhez nyújtható segítség, életvezetési tanácsadás, szociális 
információs szolgáltatás, jogi tanácsadás. 
Az elmúlt évben a gyermekjóléti szolgálat részéről Jünglingné Bellai Aliz látta el a családgondozói 
feladatokat. Az emberi és munkatársi kapcsolat kiválónak tekinthető a családgondozóval. 
Többcélú kistérségi társulás keretében teszünk eleget – a Gyvt. előírása alapján – a gyermekek 
napközbeni ellátás (bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, stb.) biztosításának.  
Az alapellátásban részesülők számára, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének okaira 
vonatkozóan az RSZSZK által készített beszámoló nyújt bővebb tájékoztatást, mely a települési 
önkormányzat beszámolójának részét képezi. 
 
 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatai: 

 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala általános felügyeleti ellenőrzést tartott 
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2014. október 28-án, szociális és gyámügyi igazgatás 
tárgykörben. A vizsgált időszakban a gyámhatósági és szociális ügyek intézését a vizsgálat 
megfelelőnek találta. 
 
 
 
 
 
 



5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása: 
 
A hátrányos helyzetű családok és gyermekek száma nőtt az elmúlt évben. Ennek oka elsősorban a 
munkanélküliségből, helytelen életvezetésből adódik. A következő években még nagyobb figyelmet 
kell fordítani a hátrányos helyzetű családok támogatására, ennek alapja a 2015. március 1. napjától 
hatályos szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, mely települési támogatásban részesíti a 
feltételeknek megfelelő személyeket, háztartásokat. 
 
Segesd Község Önkormányzata bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. Az önkormányzat a 
kistérségi bűnmegelőzési stratégia részese. 
 
 

6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés: 
 
Segesd községben az alábbi civil szervezetek működnek: Alapítvány Segesdért, Civitas Egyesület, 
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület, Diáksport Egyesült, Segesdi Sportegyesület, Segösdi 
Hagyományőrző és Íjász Egyesület, Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. A helyi önkormányzati feladatok, 
szolgáltatások ellátásában a szervezetek nem vesznek részt. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ szervezésével magánszemélyek és a Magyar Vöröskereszt Somogy 
Megyei Szervezete által felajánlott ruhák kerültek kiosztásra a rászoruló személyek között a 
községben, ennek keretében 64 család jutott jó minőségű ruhákhoz. A Szolgáltató Központ továbbá 
karácsonyi és húsvéti játszó délutánt szervezett hátrányos helyzetű gyermekeknek, melyen 58 fő 
gyermek vett részt. Az őszi és a tavaszi szünetben is szerveztek játszóházat a gyerekeknek, melynek 
keretében 4 napon át összesen 73 gyermek vett részt a programokon. Karácsony előtt „Cipősdoboz” 
akciót szerveztek a Kisebbségi Önkormányzattal közösen. Az akció keretében sok felajánlás érkezett 
magánszemélyektől, összességében 61 gyermek kapott játékcsomagot Mikulásra és további 28 
cipősdoboznyi ajándékot osztottak szét. 
 
Munkánk során a továbbiakban is azon leszünk, hogy jó kapcsolatot teremtve és fenntartva a 
jelzőrendszer tagjaival (orvos, védőnő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, intézményvezetők, 
rendőrség, bíróság, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal, megyei gyámhivatal), s mindazokkal, akik 
velünk együtt munkálkodnak közösen egymást tájékoztatva, segítve végezzük mindennapi 
feladatainkat a gyermekek jólétének és biztonságának érdekében. 
 
Határozati javaslat: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (IV…) önkormányzati 
határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 
 
A képviselő-testület a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
Segesd, 2015. április 14. 
 
 
      Veszner József címzetes főjegyző megbízásából: 

        dr. Varga Katalin  
aljegyző 


