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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) célja az, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az 
állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó más szervezetek meghatározott ellátásokkal 
és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, 
valamint a fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.  

A törvény érvényre juttatja a gyermekeknek azt a jogát, hogy megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődéséről, jólétről elsősorban családja gondoskodjon az állam és az önkormányzat által biztosított 
támogatások segítségével. A gyermekek jólétéhez igazodó ellátáson a gyermek fejlődését lehetővé tevő 
életszínvonal biztosítását is érteni kell, amely a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi 
szintjéhez igazodik. 

A Gyvt. 96. § (6) bekezdés szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv 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. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal 
élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és 
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a Gyvt. végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza. 

2013. január 1-jétől a gyermekvédelem rendszere átalakult. A Gyvt., valamint a gyámhatóság szervezetéről 
és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a gyámhatóság feladat- és 
hatásköreit a települési önkormányzat jegyzője, a megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal), és a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 

A települési önkormányzat jegyzője az alábbi feladat- és hatásköröket látja el: 
− gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
− megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
− megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált 

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
− ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat. 
 



A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelését az előterjesztés 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült 
átfogó értékelést vitassa meg, javaslataival segítse a feladatok hatékonyabb ellátását. 
 
 
 
       HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységről készült átfogó értékelést elfogadja. 

 
 
 
 
 
Gyulakeszi, 2017. május 5. 
 
 
       Szennyainé Kovács Veronika 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. számú melléklet 
 

GYULAKESZI KÖZSÉG 2016. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
 

1. Gyulakeszi község népességi adatai:  
 

2016. december 31-én az állandó lakosok száma:  705 fő 
2015. december 31-én      719 fő 
2014. december 31-én      703 fő 
2013. december 31-én      712 fő 
2012. december 31-én      709 fő  
2011. december 31-én     708 fő 
2010. december 31-én     723 fő 
2009. december 31-én     719 fő 
2008. december 31-én     731 fő 
2007. december 31-én     737 fő 
2006. december 31-én     727 fő 
2005. december 31-én     721 fő volt. 
 
A számsorból jól kitűnik, hogy a lakosságszám a tizenkettő év adatai alapján sajnos csökkenő 
tendenciát mutat, kisebb kilengésekkel. Különösen a gyermeklétszám csökkenése érzékelhető. 
 
A teljes népességből a gyermekkorúak száma az alábbiak szerint alakult: 
 

dátum összes 
gyermek 

ebből 
0-14 éves 

ebből 
15-18 éves 

2016. december 31-én 108 80 28 
2015. december 31-én 116 84 32 
2014. december 31-én 123 85 38 
2013. december 31-én 133 90 43 
2012. december 31-én 139 97 42 
2011. december 31-én 139 95 45 
2010. december 31-én 140 94 46 
2009. december 31-én 142 98 44 
2008. december 31-én 161 127 34 
2007. december 31-én 171 134 37 
2006. december 31-én 162 129 33 
2005. december 31-én 160 128 32 

 
 

2. Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások:  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19-21. §-ai rendelkeznek az önkormányzat által kötelezően biztosítandó 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról.  

A családoknak nyújtott egyik pénzbeli támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó támogatás, melyet évente kettő alkalommal adunk át az ügyfeleknek Erzsébet utalvány 
formájában. A juttatás mértéke 5.800,- Ft gyermekenként. Ebből a célból 2016 augusztusában 15, míg 
novemberében 14 jogán összesen 168.200.- Ft értékű Erzsébet utalványt adtunk át az ügyfeleknek.  

 



A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény további jelentősége, hogy azok a gyermekek, akik részére 
ezt az ellátást megállapítottuk kedvezményesen juthatnak tankönyvekhez, továbbá a napközi térítési 
díjánál a bölcsődések, óvodások és 8. osztályig a tanulók 100 %-os kedvezményben részesülnek, a 
középiskolások pedig 50 % kedvezményben részesülnek. Ez a támogatás jelentős segítséget jelent a 
rászoruló családok számára. 

2016. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem három gyermek esetében került 
elutasításra. Az elutasítás indoka az volt, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
meghaladta a Gyvt. 19.  § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági jövedelemhatárt. 

Hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem 2016. évben 
nem érkezett a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalba. 

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló helyi rendeletünk 2016. májusi 
módosítása alapján a gyulakeszi lakosként anyakönyvezett újszülött családja gyermek születéséhez 
kapcsolódó települési támogatásra jogosult. 2016. évben egy újszülött lakosa volt településünknek. A 
rendeletmódosítás folytán a baba családját 20.000.- Ft összegű támogatásban részesítettük a 
fogadásával járó kiadások mérséklése érdekében. A 2016. évben a gyermek taníttatásához nyújtott 
települési támogatás került még bevezetésre új támogatási formaként településünkön. Ezen támogatás 
iránti igényüket az általános iskola első és ötödik évfolyamát kezdő, valamint középiskolai 
tanulmányokat kezdő gyermekek szülei egy tanévben egy alkalommal, július 15. és szeptember 30. 
között nyújthatják be. Településünk anyagi lehetőségei lehetővé tették, hogy 2016. évben 26 gyermek 
részére összesen 520.000.- Ft támogatást biztosítsunk.    

Gyulakeszi községben az Önkormányzat által működtetett óvoda működik. Tanulni a gyermekek 
elsősorban Tapolcára, néhányan Nemesgulácsra járnak.  

 
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

 

A gyermekekről való gondoskodás érdekében Gyulakeszi településen a rendelet értelmében három 
alapellátási forma áll rendelkezésre: 

− Bölcsőde 
− Gyermekjóléti szolgáltatás 
− Gyermekek napközbeni ellátása 
 

Településünk 2017. január 1-jén csatlakozott a Tapolca város és Raposka község által 2013-ban 
létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi 
Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás). A gyermekjóléti szolgáltatást a Társulás által fenntartott, 
tapolcai székhelyű Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család- és Gyermekjóléti Központ 
látja el. A Központ 2017. február 28-án tartott tanácskozást a jelzőrendszer tagjainak részvételével, 
ahol értékelték a 2016. évben tapasztaltakat a rendszer működéséről. A tanácskozás Tapolca várossal 
közösen került megrendezésre. A tanácskozás során megállapításra került, hogy Gyulakeszi 
településen alapellátás keretében öt személy gondozása volt szükséges. Három gyermek esetében 
kellett védelembe vételi eljárást indítani. 
 
Gyulakeszi településen a gyermekek napközbeni ellátását részben önállóan, részben más 
Önkormányzatokkal társulva közösen látjuk el. A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása 
2017. január 1-jétől, a Társulásba való belépés időpontjától kezdődően a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet telephelyeként működő Ringató Bölcsődében megoldott. Az idősebb gyermekek 
napközbeni ellátása az önkormányzat által ellátott óvodában és az iskolai napközis foglalkoztatás 
keretében történik a szülők igényeihez igazodóan. 

Az Önkormányzat a hétvégi és oktatási szünetek idején a gyermekek szabadidejének hasznos 
eltöltéséhez, illetve a tanulmányaik idején annak segítése érdekében a kultúrház működtetése 
keretében főállású szakember alkalmazásával biztosítja a könyvtár és teleház (internet) 
igénybevételének lehetőségét. A kultúrház a központja a települési rendezvényeken (anyák napja, 



idősek karácsonya, szüreti felvonulás, falunap, stb.) bemutatásra kerülő kulturális jellegű előadásokra 
történő felkészülésnek is.  

 
6. Felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai: 

 
Az Önkormányzat gyámügyi tevékenységét érintő ellenőrzés 2016. évben nem volt.  

 
7. Jövőre vonatkozó elképzelések, tervek: 

 
A gyermekek védelméről szóló törvényben foglaltak szerint önkormányzatunknak a személyes 
gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania: 

− Gyermekjóléti szolgáltatás 
− Gyermekek napközbeni ellátása 
− Gyermekek átmeneti gondozása 
 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez igazodóan 2016. január 1-től a 
gyermekjóléti feladatokat a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretében működő Család- 
és Gyermekjóléti Központ látja el a törvényi változásoknak megfelelően. A gyermekek napközbeni 
ellátását részben a saját fenntartású óvodával, részben pedig a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulásba való belépéssel (bölcsőde) oldottuk meg. 

A házi gyermekfelügyelet és a gyermekek átmeneti gondozása nem megoldott a településünkön. Ezt a 
feladatot a helyettes szülői hálózat kialakításával lehetne megoldani, de az erre tett próbálkozásaink 
évek óta nem vezettek eredményre. A település mérete miatt nem látunk sok esélyt ennek az önálló 
megoldására sem. A feladat ellátására több település együttműködésének eredményeként van csak 
esély.  

 
8. Bűnelkövetés helyzete a gyermek és fiatalkorúak között:  
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén Gyulakeszi Község 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját a 2016-2021. évekre vonatkozóan elfogadta.   

A koncepció szerint a megelőzés fontos feltétele, hogy felismerjük a veszélyhelyzeteket, amelyek a 
gyermekeinket fenyegethetik. A fiatalokra általában jellemző, hogy nem rendelkeznek megfelelő 
jogismerettel, és ezért nem ismerik fel cselekményeikben rejlő veszélyeket. Nem tudnak különbséget 
tenni a gyermekcsíny és a bűnelkövetés között. Gyakori a csoportszellem által vezérelt – a megfelelési 
kényszerből fakadó – elkövetési mód.  Jellemzőek erre a korosztályra a kisebb súlyú közlekedési 
szabálysértések (pl. nem kellően felszerelt kerékpár használata) elkövetése. A gyermekkorúak körében 
tapasztalt problémák elsősorban az iskolai élethez kötődnek. Sajnálatos módon jellemző a társaik 
elleni verbális és fizikai erőszak. Veszélyeztető tényező lehet még a „bio füvek” designer drogok 
alkalmi fogyasztása is. 2016. évben a fent említett cselekmények miatt gyámhatósági intézkedésre 
nem került sor Gyulakeszi településen. 

2016. évről a településünkre vonatkozó számszerű adatokkal a rendőrségtől nem rendelkezünk, az 
írásos beszámoló nem emelte ki településünket. A Gyulakeszi Polgárőrséggel eredményes az 
együttműködésünk. 

 
9. Az Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata: 
 

A településen a következő civil szervezetek működnek: a Gyulakesziért Egyesület, a Nyugdíjas Klub, 
a Sportegyesület, és a Vöröskereszt helyi szervezete. Ezek a szervezetek - a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően - továbbra is a szabadidős és kulturális programokban segítik a települési 
Önkormányzatot, de jelentős az általuk végzett vagy szervezett társadalmi munka értéke is.  
 
 
 



A rendezvényeikbe rendszeresen bevonják a fiatalokat is. Hagyománynak tekinthető a településen, 
hogy valamennyi ünnepség alkalmával az önkormányzatunk által fenntartott óvodába járó gyermekek 
műsort adnak.  
 
A településen működő civil szervezetek működését az Önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei 
ellenére is támogatja anyagilag különböző mértékben.   

 
 
Gyulakeszi, 2017. április 5. 
 
 
 
 
       Szennyainé Kovács Veronika 
        polgármester 
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. számú melléklet 
 
Emlékeztető a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 
február 28-én tartott Gyermekvédelmi Tanácskozásáról (pdf formátum). 
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