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9. Napirend 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselőtestület 2016. május 27-i ülésére  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásnak értékeléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. törvény 96.§. (6) 

bekezdése (továbbiakban: Gyvt) alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal: 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz.  mellékletében meghatározottak szerinti – átfogó értékelést 

készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal  május 31-ig. Az értékelést meg kell küldeni a 

gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelést kézhezvételtől számított 30 napon belül javaslattal élhet 

a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 

megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

A fenti jogszabály által meghatározott tartalommal elkészült Fülöp Község Önkormányzata, illetve 

intézményei, társulás által ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról készült értékelés, 

mely ezen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalni, s az értékelést elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Fülöp, 2016. május  20.      Dr. Csősz Péter  jegyző megbízásából 

 

                                                                        Kissné Terdik Erzsébet 

                                                                                 aljegyző 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

………/2016. (V.27.) KT. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

96.§. (6.) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról 2015. évben szóló átfogó értékelést megtárgyalta, 

és azt elfogadta. 

A Képviselő-testület megbízza Kissné Terdik Erzsébet aljegyzőt, hogy 

az átfogó értékelést és a testületi határozatot tartalmazó 

jegyzőkönyvkivonatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 



 

 

ÁTFOFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRÓL  2015. ÉVBEN  

 

1./  A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves  korosztály adataira 

 

Fülöp község lakosainak száma 2015. 1783 fő 

Az állandó lakosok korcsoportos megoszlása: 

 0-18 év:  338 fő 

19-60 év:  1053. fő 

60 év felett:  392. fő 

 

a 18 éven aluliak száma az alábbi megoszlásban: 

0-3:          74 fő 

4-6            47 fő 

7-14:        144 fő 

15-18:         73 fő 

 

2.1./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások  biztosítása: 

 

Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel csak a  Gyvt-ben meghatározott kötelező 

ellátások kerültek biztosításra, más pénzbeli vagy természetbeni támogatási formát nem vezetett be. 

2014 évben megállapított ellátások: 

 

Támogatás Támogatásban részesülő (fő)                  Kifizetett összeg (Ft) 

Rendszeres gyerm.véd.kedv.. 274                                                    - 

Rendkívüli gyerm.véd.tám./ 

kiegészítő gyerm.véd.tám 

  - - 

Egyszeri gyerm.véd.tám. Augusztus:        278  

December:        274    

1.612.400 

1.589.200 

Térítési díj kedvezmény 148 19.052.843 

Óvodáztatási támogatás                    Június                  21                                                   230.000 

   

   

A településen a munkanélküliség aránya igen magas, az egy főre eső jövedelmek alacsonyak, a 

mindenkori legkisebb nyugdíj összegét sem éri el, ezért az itt élő gyermekes családok közel 90%-a 

jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatási kedvezményekre.   2015-ben elutasított kérelem 

nem volt. 

Az önkormányzat az óvodások és az iskolások étkeztetését a fenntartásában álló Fülöpi Óvoda 

óvodájában található, önkormányzathoz tartozó főzőkonyha és az iskolában található melegítő konyha 

üzemeltetésével  biztosítja. Az általános iskolások az iskola étkezőjében ebédelnek, az óvodások az 

óvodai csoportszobában. 

A nyári szociális gyermekétkeztetést az  önkormányzat 2015-ben is biztosította támogatási 

igény benyújtás lehetőségének kihasználásával 255  fő gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő 



gyermek számára, 49 napon keresztül,a támogatás 3.524.-EFt volt. Az étkeztetést meleg étel 

biztosítása formájában,  az óvodában történő főzéssel valósítottuk meg. Mivel a támogatásban rezsi 

költség nem kerülhetett elszámolásra, a nyári gyermekétkeztetés összesen 4.825.-EFt-ba került, a 

különbözet saját erőből került biztosításra. 

 

Az óvodában 2015-ben a beíratott gyermekek száma : 49 fő, ebből átlagosan 45 gyermek járt 

rendszeresen óvodába,akik közzül teljes térítési díjat fizettek 2 fő gyermek után, 43 fő térítésmentesen 

vette igénybe az ellátást. 

 

Az általános iskolások száma 2015-ben 128 fő beíratott gyermek, ebbő napközit és menzát átlagosan 

124 fő vett igénybe (89 fő napközis, 35 fő menzás) teljes összegű napközi térítési díjat fizet 1 fő, teljes 

összegű menzát fizet 3 fő, 50 %-os kedvezményben részesül 5 fő (2 napközi, 3 fő menza) ingyenes 

ellátásban részesül 115 fő. 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

 

Az önkormányzat társulási megállapodás alapján a biztosítja  a településen a gyermekjóléti 

szolgáltatást. (2008. 01.01-jétől Nyíradony Mikrotérséghez csatlakozva). A szolgálat a település 

művelődési házában (Klubkönyvtár) kapott helyet egy önálló irodahelyiség biztosításával. A tárgyi 

feltételek ( irodabútorok, fax, számítógép, telefon, fénymásoló) biztosításáról és hozzáférhetőségéről 

az önkormányzatnak kellett és kell jelenleg is gondoskodni. 

Biztosítva van a megfelelő végzettségű szakember alkalmazásban, aki 8 órában áll foglalkoztatásban, 

a gyermekjóléti szolgálat családsegítő feladatait 4 órában, és 4 órában  Szt. szerinti családsegítői 

teendőket. Jelentős változás, hogy a gyermekvédelmi rendszer változása miatt 2016-tól már csak 1 fő 

és 4 órában fogja ellátni a településen ezen feladatokat. Annak ellenére, hogy kis település vagyunk, 

viszonylag kevés gyermek létszámmal, a gondozásba vett gyermekek, családok száma magas és 

fokozatosan emelkedik. Jól működik az óvoda, iskola, védőnő, családsegítő és az önkormányzat között 

a jelzésrendszer, ami mielőbbi segítségnyújtáshoz ad biztosítékot. A családgondozó 2015. évi 

statisztikai adatai alapján: 

 

Alapellátásban részesült család :   17 

   gyermek:   36 

 

Utógondozott   család :     1 

   gyermek:     1 

 

Védelembe vételell érintett család :   14 

 

Átmeneti nevelésben érintett család:       2 

    gyermek:   2 

 

A gyermek veszélyeztetésének oka elsősorban anyagi és környezeti, néhány gyermek magatartási, 

illetőleg egészségi okok miatt került a veszélyeztetett kiskorúak nyilvántartásába. A veszélyeztetés 

anyagi okát a családok alacsony egy főre eső jövedelme, elhelyezkedési nehézségek okozzák. 

Családok  jelentős részének a munkanélküli ellátásból, illetőleg önkormányzat által biztosított  

szociális ellátásokból és a gyermek után járó ellátásokból áll össze a családi megélhetési forrás, 

amelyet esetleg alkalmi munkavállalásból származó jövedelemmel tudnak kiegészíteni. 

 



2015 évben  18  gyermek született, a várandós anyák gondozását a Gondozási Körzet védőnője látja el 

1 fő főállásban 8 órában. Annak ellenére, hogy a terhes nők nagy része hátrányos helyzetű a védőnő 

több éves szakmai tapasztalata biztosítja, hogy megfelelő gondozásba részesüljenek, gyakran 

családsegítő munkatárssal közösen végzik a családok látogatását. 

 

A már említett jelzőrendszer működtetése során évente megrendezésre kerül  egy alkalommal 

konferencia, ahol a jelzőrendszer tagjai megbeszélik az elmúlt időszak tapasztalatait a rendszer minél 

magasabb színvonalú működtetéséhez megbeszélik a közös teendőket, várható feladatokat. 

 

5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzet szakmai 

ellenőrzések tapasztalatai: 

2015. évben gyámhatósági ellenőrzés nem történt. 

 

6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján: 

Az önkormányzat jelenleg a településen valamennyi gyermekvédelmi ellátás biztosítására képes. A 

napközbeni ellátás az óvodában és az iskolásban a felmerült igények kielégítésére alkalmas. 

Jövőbeni célok 

 gyógytorna helyben történő biztosítása 

 sajátos nevelési igényű gyermekek legszakszerűbb fejlesztése (SNI) 

 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (3H) fokozott gondozása 

 különböző szakterületek együttműködésének erősítése, a jelzőrendszer hatékonyságának növelése 

 a gyerekek szünidei szabadidejének szervezésében részrvétel 

 

7.  A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben készült ilyen a 

településen 

 

A település bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. A rendőrség megállapítása szerin bűnözés 

szempontjából nem tartozik a község a „fertőzött” területek közé. A Polgárőrség megalakulása óta 

rendszeres járőrözéssel, a hatósági szervek részére történő gyors jelzésekkel nagyon sokat tesznek a 

bűnmegelőzés területén. A rendőrségi statisztika szerint javult a település bűnügyi veszélyezettségét 

jelző mutató. 

 

8. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

A településen működik a  már említett Polgárőrség, továbbá két alapítvány gyermek segítésére , az 

iskolai Gyermekekért Alapítvány, és a Fülöpi Óvoda Alapítvány. 

A polgárőrség elsősorban a bűnmegelőzésben, rendezvények biztosításában  segítenek, de eltűnt 

gyermek felkutatásában is vettek már részt. A két alapítvány az intézményekbe járó rászorult 

gyermekek segítésében vállal feladatot ( nyári táboroztatások, kirándulásokhoz hozzájárulás), továbbá 

az iskolai felvilágosító munkában vesznek részt. 

 

Fülöp, 2016. május 20. 

      Dr. Csősz Péter 

      jegyző megbízásából 

 

                                                                        Kissné Terdik Erzsébet  

                                                                                aljegyző 

 


