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Képviselő-testülete
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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségre, valamint a Gyvt.
végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében előírt
tartalmi követelményekre figyelemmel – munkatervi feladatként – az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról az alábbiakban számolok
be:

1. Településünk demográfiai mutatói
Településünkön a lakónépesség száma 2012. január 1-jei állapot szerint 3080 fő, főbb
korcsoportok szerinti megoszlása:
- 18 év alatti
537 fő (17,44 %),
- 18 – 59 év közötti
1.768 fő (57,40 %),
- 60 év feletti
775 fő (25,16 %),
A 18 év alatti korosztály megoszlása:
- 0 – 2 éves:
- 3 – 5 éves:
- 6 – 13 éves:
- 14 – 17 éves:

68 fő (12,66 %),
82 fő (15,27 %),
240 fő (44,69 %),
147 fő (27,38 %).

2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
a.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 2012.
december 31-én 267 fő – jogosultak száma az előző év hasonló időszakában 294 fő - , életkor
szerinti megoszlásuk:
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0 – 2 éves
3 – 5 éves
6 - 13 éves
14 – 17 éves
18 év feletti

11 fő
35 fő
114 fő
51 fő
56 fő
267 fő

4,12 %,
13,11 %,
42,70 %,
19,10 %,
20,97 %,
100,00 %.

A jogosultak családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az alábbiak szerint alakult:
10 ezer Ft alatti
10 - 18 ezer Ft közötti
18 – 25 ezer Ft közötti
25 ezer Ft és e feletti

8 gyermek esetében
egy főre jutó átlag jövedelem
„
38 gyermek esetében
„
89
„
„
132
„

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 18 év alatti kiskorúaknak a településen
élő korosztályi létszámhoz viszonyított arányát az előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet
tartalmazza.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak közül alanyi jogon egyszeri, 5.800,Ft összegű támogatásban részesült 2012. augusztusában 261 fő ( 1.513.800,- Ft ),
novemberében 260 fő ( 1.508.000,- Ft ). Az egyszeri támogatást a jogosultak novemberben
már természetben, Erzsébet-utalvány formájában kapták, tekintettel a jogszabályváltozásra.
Az egyszeri támogatás finanszírozása nem változott, a támogatás teljes költségét továbbra is
Magyarország központi költségvetése biztosítja.
b.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2012. évben 109 fő részesült (2011-ben a
támogatásban részesülő gyermekek száma 140 volt). A támogatási esetek száma 299, mely az
alábbiak szerint oszlik meg:
A támogatott 109 főből
- egy alkalommal részesült támogatásban
- két alkalommal
- három alkalommal
- négy alkalommal
- öt alkalommal
- hat alkalommal
- hét alkalommal
- nyolc alkalommal
- kilenc alkalommal
- tíz alkalommal

34 fő,
33 fő,
17 fő,
9 fő,
5 fő,
1 fő,
6 fő,
0 fő,
1 fő,
3 fő.

A támogatásban részesített gyermekek családjában az egy főre jutó jövedelem megoszlása:
- 10.000,- Ft alatti
1 főre jutó átlag jövedelem
- 10.001,- Ft és 18.000,- Ft közötti
„
- 18.001,- Ft és 25.000,- Ft
„
- 25.001,- Ft és ez feletti
„

3 gyermek esetében
7
„
23
„
11
„
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Helyi rendeletünk alapján a támogatás összege alkalmanként maximum 4.000,- Ft. Az elmúlt
évi adatok alapján a megállapított támogatás legalacsonyabb összege 300,- Ft volt, az egy főre
jutó támogatás összege átlagosan 3.165,- Ft, az egy támogatási esetre jutó támogatási összeg
pedig átlagosan 1.154,- Ft. Kérelem nem került elutasításra.
Ezen ellátásra az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzat 400 ezer
Ft, a felhasználás 345 ezer forint.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a 2. számú
melléklet tartalmazza.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés iránt benyújtott kérelem elutasításra
nem került.
c.) 2012-ben új ellátási forma nem került bevezetésre.
d.) 2012. évben szociális nyári gyermekétkeztetés nem volt.

3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
a.) Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgálat feladatait továbbra is az önkormányzati társulásban fenntartott
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási
Szolgáltatási Egysége látja el, változatlan működési területtel. Az intézményegység 2012. évi
munkájáról az intézményvezető által készített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
b.) Átmeneti gondozás
Átmeneti gondozást biztosító intézményi szolgáltatás igénybevételére a beszámolási
időszakban nem került sor.
c.) Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde 30 férőhellyel működik, Csongrád
megye területére kiterjedő ellátási területtel.
A kisgyermekek gondozását, nevelését végző szakalmazotti létszámban változás nem volt. A
beíratott gyermeklétszám 2012. december 31-én 26 fő. Az intézmény nyitvatartási napjainak
száma az elmúlt évben 248 nap, a bölcsődei ellátást igénybevevő gyermekek száma az év
folyamán 46 fő volt.
A bölcsődei ellátásban részesülők közül 14 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, részükre az intézményi étkeztetés ingyenes. 50 %-os mértékű normatív
kedvezményben 6 kisgyermek (közülük 3 fő három vagy többgyermekes családban
nevelkedő, tartósan beteg 3 fő) részesült.
A bölcsődei ellátást is érintette az év folyamán bevezetett adatszolgáltatási kötelezettség,
amely az ellátást igénybe vevők Gyvt-ben meghatározott adatainak rögzítéséből és a napi
jelentésből áll. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által működtetett
tevékenységadminisztrációs rendszerben az igénybevevők adatainak és a napi
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igénybevételnek a rögzítése 2012. március 1-jétől kötelező. A napi jelentési kötelezettség
során tett adatszolgáltatás 2012. július 1-jétől jogkövetkezményekkel jár.
A bölcsődében a gyerekek napközbeni ellátása az intézmény szakmai programjában foglaltak
alapján, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiadott módszertani levél szerint
történik.
A bölcsődei ellátottak részére a napi négyszeri étkezést Túri Kálmánné egyéni vállalkozó
biztosítja, az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján.
A bölcsőde elmúlt évi működési kiadásai:

- személyi jellegű kiadások
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások
Összesen:

tervezett

tényleges

8.645 ezer Ft
2.218 ezer Ft
8.473 ezer Ft
19.336 ezer Ft

8.782 ezer Ft
…2.266 ezer Ft
…6.572 ezer Ft
17.620 ezer Ft

A bevételi oldalt tekintve a normatív támogatás tervezett összege 15.843 ezer Ft, az étkezési
térítési díj tervezett bevétele 1.189 ezer Ft.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
a.) Védelembe vétel
2012-ben a védelembe vételi eljárás 15 gyermeket ( 8 családot ) érintett. A tárgyévben
védelembe vett gyermekek száma 10 fő, a családok száma, amelyben a védelembe vett
kiskorúak élnek 4. A védelembe vétel oka a beszámolási időszakban is elsősorban a szülői
magatartási problémák előtérbe kerülése, illetve a fiatalok magatartásbeli problémáinak
felerősödése.
Védelembe vétel felülvizsgálatára 2 gyermek esetében került sor, a felülvizsgálat
eredményeként a védelembe vétel fenntartása mindkét gyermek esetében továbbra is indokolt.
A tárgyévben egy gyermek védelembe vétele került megszüntetésre, a megszüntetés indoka: a
gyermek családban történő gondozása, nevelése a védelembe vétel nélkül is biztosított.
2013. január 1-jétől a védelembe vétellel kapcsolatos hatáskör a járási hivatalok
gyámhivatalaihoz került. Településünk esetében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói
Járási Hivatal Járási Gyámhivatala az illetékes. A Gyámhivatal alkalmazottai közül 1 fő
ügysegéd Csanádpalotán dolgozik, irodája a városháza épületében van.
b.) Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2012. évben 3 alkalommal 8 gyermek esetében került sor.
Az elhelyezés 3 családot érintett. Az ideiglenes hatályú elhelyezéssel érintett gyermekek
közül 1 fő harmadik személynél, 7 kiskorú pedig nevelőotthonban került elhelyezésre.
Az ideiglenes hatályú elhelyezés tárgyában hozott döntések ellen fellebbezés benyújtására egy
esetben került sor. A fellebbezést elbíráló másodfokú hatóság a jegyzői hatáskörben hozott
döntést helybenhagyta.
5. A településen bűnmegelőzési program nem készült.
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6. Olyan civil szervezet, mely a gyermekvédelmi munkába bekapcsolódott volna,
településünkön nem működik.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a beszámolót megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek:
……../2013. (II. 13.) Kt. h.
Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó
értékelése
Határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről szóló
beszámolót megtárgyalta, a beszámolót elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1.)
Kovács Sándor polgármester
2.)
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
3.)
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője
6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9.

Csanádpalota, 2013. február 6.
Kovács Sándor
polgármester
Az előterjesztést készítette: Gila Mihályné
Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

