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Tisztelt  Képviselı-testület ! 
 
A     gyermekek védelmérıl    és  a     gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi    XXXI.  
törvény      
( továbbiakban  Gyvt. ) 96. § (6) bek.  rendelkezése  alapján a  helyi önkormányzat  a 
gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatainak  ellátásról  minden  év  május  31-ig   - a 
külön  jogszabályban   meghatározott  tartalommal -   átfogó  értékelést készít, amelyet a 
Képviselı-testület   megtárgyal. 
 
A  jogszabályi kötelezettségnek  eleget  téve  a 2011. évi  gyermekvédelmi feladatok ellátására 
vonatkozó  adatokat  és  a  Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattól  bekért beszámolót   az 
alábbi formában  terjesztem Önök   elé. 

AAllssóónnéémmeeddii   NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk    
  PPoollggáárr mmeesstteerr ii   HHiivvaattaallaa  

22335511  AAllssóónnéémmeeddii ,,  FFıı  úútt   5588..    
TTeell ::  2299//333377--110011,,  ffaaxx::  2299//333377--225500  

aallssoonneemmeeddii@@uuppccmmaaii ll ..hhuu,,  wwwwww..aallssoonneemmeeddii ..hhuu  
  

 

X 

 

X 
 

X 

 



Településünk  demográfiai mutatói 2011. január  1. statisztikai  adatok  alapján: 
 
                                    lakosok száma:                          5116  fı 
                                       0-18 éves: 1110  fı 
Ebbıl: 

0-6 éves 6-14 éves 14-18 éves 

367 fı 446 fı 297 fı 
 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzata  az  1997. évi XXXI. tv.  (Gyvt.)  18. §  (1),  29.§ 
(1)  és a   131. § (1) bekezdései  alapján  -  a korábbi rendeleteinek hatályon kívül 
helyezésével -  a 9/2006. (VII.10.) sz.  önkormányzati   rendeletével szabályozta a  
hatáskörébe tartozó   gyermekvédelmi  ellátásokat. 
 
A  rendelet célja, hogy a  gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek  
érvényesítéséhez, a szülıi kötelezettségek teljesítéséhez  segítséget nyújtson,  s gondoskodjon 
a gyermekek veszélyeztetettségének  megelızésérıl  és megszüntetésérıl  a helyi 
sajátosságoknak  megfelelıen. 
 
Az alábbi  ellátási formákat  biztosítjuk a rászorulóknak: 
-    rendkívüli  gyermekvédelmi   támogatás, 
-    rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
-    gyermekjóléti alapellátások, 
-    gyermekjóléti  szolgálat. 
 
Rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás  
 
A   kérelmek  elbírálása az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  Képviselı-testületének  
17/2010. (X.19.)  sz.  önkormányzati rendelete  alapján a Képviselı-testület Kulturális,  
Egészségügyi és Szociális  Bizottságának  / a továbbiakban: Bizottság / hatáskörébe került.  
A  rendelet  alapján a  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  összege  - gyermekenként -  
nem lehet  kevesebb az  öregségi  nyugdíj    / 2011-ben  28.500.-Ft. /  mindenkori  legkisebb 
összegének   30 %-ánál        / 8550.-Ft. /,     de  nem  haladhatja  meg annak  teljes   összegét. 
                                                          
2011-ben   24     család  36  gyermeke részesült  rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban,  
az  összes   e  célra  fordított  pénzösszeg:   518.000.-Ft volt.  
( átlagosan  14.000.-Ft/gyermek ).  
 
        Beiskolázási  segélyben :                       5      család    13   gyermek   / össz: 130.000.-Ft/ 
        Egyéb rendkívüli élethelyzet miatt:     19      család    23  gyermek   /  össz: 388.000.-Ft/      
 
Tehetséges gyermekek támogatása: 
Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. Tv.  18. § (2) bekezdése alapján kapott 
felhatalmazás alapján a  8. osztályból kikerülı tehetséges, de rászoruló alsónémedi gyermekek 
támogatására  megalkotott 10/2007.(VII.02.) sz. önkormányzati rendelete alapján a Bizottság   
2011. évben   10 fı tehetséges tanulót támogatott   összesen 250.000.-Ft. összegben. 
 
 
 



Gyermekjóléti alapellátások    
 
     A  gyermekek napközbeni ellátását  az   Önkormányzat  az általános  iskola és  az óvoda  
napköziotthona  útján  biztosítja.  Az ellátás iránti kérelmet az  intézményvezetınél  kell 
elıterjeszteni.   A gyermekek napközbeni ellátásán belül az étkeztetésért  díjat kell fizetni. 
     Amennyiben a  kérelmezı   étkezési térítési díj  kedvezményt igényel, a kérelmet  az 
érintett intézmény  javaslatának figyelembe vételével az említett  önkormányzati rendelet  
alapján   a  Bizottság   bírálja  el. 
Napközis térítési díj  mérséklése  iránt  2011-ben  kérelem nem érkezett.                     
    
A  Gyermekvédelmi  törvény  alapján  gyermekétkeztetés esetén:  
a.) a bölcsıde, az óvoda, az 1-8.  évfolyamon nappali rendszerő  iskolai oktatásban  részt 

vevı 

és  rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek után az intézményi 
térítési díj    100 %-át, 

b.)  az  a.) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı             
      gyermek  és tanuló után  az intézményi térítési  díj 50 %-át, 
c.) a 3 vagy többgyermekes  családoknál  gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, 

d.) tartósan beteg, vagy  fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át 

normatív  kedvezményként  kell biztosítani.  
A fenti  jogcímen  (méltányosságból, normatív  módon )  e  célra  fordított  összeg  2011-
ben:  8.506.651.- Ft. volt,  melyre   8.568.000.-Ft.  állami támogatást kaptunk.  

 
A  Kormány határozattal, majd jogszabály módosítással  rendelkezett az ingyenes 
tankönyvellátás fokozatos bevezetésérıl. A hatályos  rendelkezések miatt  lényegesen 
csökkent  a napközis  térítési díj mérséklése,  valamint  a rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatás iránti  kérelmek  száma. 
                               
Rendszeres  gyermekvédelmi kedvezmény 
A    családtámogatási rendszer átalakításáról szóló  2005. évi CXXVI. törvény  2006. január 
1-jei  hatállyal a rendszeres gyermekvédelmi támogatást  megszüntette, illetve  annak összegét  
beépítette  a családi pótlékba,  s  helyette bevezette  a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt.   
  A    támogatások  megállapítása  és folyósítása   jegyzıi hatáskörben történik.   
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság  megállapításának célja annak 
igazolása, hogy  a gyermek  szociális helyzete  alapján jogosult:   a   jogszabályban  
meghatározott gyermekétkeztetés  normatív  kedvezményének,  valamint az  egyszeri 
támogatás,   továbbá  a külön jogszabályban  meghatározott egyéb kedvezmények  
igénybevételére. 
A   jegyzı   megállapítja a gyermek  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való  
jogosultságát, amennyiben  a  gyermeket gondozó  családban  az  egy fıre   jutó jövedelem  
összege  nem haladja  meg   az öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  / 2011-
ben 28.500.-ft /   130 %-át, azaz a 37.050.-Ft-ot,  illetve    egyes   esetekben  140 %-át azaz a 
39.900.-Ft-ot  és vagyonnal  nem rendelkezik. 
2011-ben    30   család   72  gyermeke  részére  történt   rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményre való  jogosultság  megállapítása,   elutasításra  nem került sor.   
Évi két alkalommal / júliusban és novemberben /  e családok gyermekei pénzbeli 
támogatásban részesülnek 5.800.-Ft/fı.   Ezen a címen  817.000.-Ft. került kiutalásra  az arra 
jogosult családok  részére. 



 
A rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre   jogosult  családokban   a gyermekek 
száma: 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek száma életkor 
szerint:                                
       
                                               A  gyermekek száma  összesen:  72 
    Ebbıl:                                                      

0-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19 éves 

25 37 10 - 
   
 
Óvodáztatási  támogatás 
 
A  gyermekek védelmérıl  és a gyámügyi igazgatásról  szóló  1997. évi   XXXI. törvény   
20/C. §-a 2009.  január  1-i  hatállyal     új  ellátásként   bevezette   az   óvodáztatási  
támogatást. 
E  rendelkezések értelmében  a  települési  önkormányzat  jegyzıje  az óvodáztatási 
támogatást   annak  a szülınek  biztosítja,    aki  az  alábbi feltételeknek  megfelel: 
-  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesül, 
-  rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményre   való  jogosultsága   fennáll, 
-  a  törvényes  felügyeletet  ellátó  szülı  nyilatkozik arról,   hogy  gyermekének három  éves 
    koráig  legfeljebb  az iskola   8. évfolyamán   folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen 
     (   halmozottan  hátrányos  helyzető  ), 
-  a    három-,    illetve   négyéves   gyermekét  beíratta   az óvodába,  és 
-  gondoskodik       gyermeke  rendszeres  óvodába  járásáról. 
A támogatás   további  feltétele,  hogy  az óvoda  igazolja  a  gyermek beíratásának  tényét, 
idıpontját   és  a   rendszeres  óvodába   járást. 
 
A támogatás    mértéke  a  beíratást   követı  elsı alkalommal  20.000.-Ft,  majd  félévenként  
10.000.-Ft   a  gyermek  óvodai nevelési jogviszony fennállásáig. 
2011-ben    1   fı   részesült   e   támogatásban. 
 
A  gyermekjóléti szolgáltatás  
Önkormányzatunk    e  feladatát       2008. január 1-tıl       szerkezeti      átalakulás     miatt  
 a „ Kertváros „  Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ útján végezzük. 
 A  Központ  beszámolóját  külön csatoljuk az anyaghoz. 



Településünkön nem mőködik az iskolán  és óvodán  kívüli  gyermekek napközbeni 
ellátásának  egyéb formája,  így   nem tartunk fenn  bölcsıdét, családi napközit  és házi  
gyermekfelügyeletet sem.  
                                                                      
Hatósági  intézkedés   
Az  elmúlt  évben  ideiglenes  hatályú  elhelyezés   ügyében nem   kellett intézkedést  tenni   a  
jegyzıi   gyámhatóságnak. 
Kiskorú  védelembe  vétele  miatt  1  esetben indult új  eljárás,  amelynek során     megtörtént  
a  kiskorúak  védelembe vétele, amelynek  oka  a gyermek 50 tanórát meghaladó igazolatlan 
iskolai mulasztása. Az elızı évben  a fenti ok miatt védelembe vett  2 gyermek esetében  
felülvizsgálati eljárás  során a védelembe vétel  fenntartása  indokolt volt. Az igazolatlan 
hiányzás miatt védelembe vett gyermekek esetében  az iskoláztatási támogatás folyósítása 
felfüggesztésre került.  
A  védelembe vételi  eljárást  a  Gyermekjóléti  Szolgálat,   az  oktatási  intézmény,   illetve  
más szerv  kezdeményezheti. 
A  gyámhatóság  intézkedése akkor indokolt, ha  a gyermek  tartósan igazolatlanul hiányzik 
/50 óra  / az iskolából,  vagy   pl.  szabálysértést követ  el   pl.  kisebb értékő lopás, 
közlekedési szabálysértés  /. 
Összegezve  elmondható, hogy   településünkön  biztosított a rászoruló  gyermekek ellátása.  
 
Jelen elıterjesztés szervez részét képezi a “Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központjának a Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolója. 
   
Hivatalunk és a kistérségi beszámoló alapján kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
     Határozati javaslat 
 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése  alapján megtárgyalta és  a melléklet 
szerint elfogadja Alsónémedi településen a 2011-ben végzett  gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló beszámolót. 
 
Határid ı:  2012. május 31.  
Felelıs:   jegyzı 
 
 
Alsónémedi,    2012.    május  11. 
 
 
 
        Dr.   Percze  Tünde 
               jegyzı    
 
 
        
 


