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Értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. §
(6) bekezdése szerint 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.
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait
és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 10. melléklete határozza meg az értékelés tartalmi követelményeit:
„I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4-5.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra
és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi
prevenciós elképzelések).

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen
program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció stb.).”
Ezen tartalmi követelmények figyelembe vételével elkészítettük az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló értékelést, mely jelen előterjesztés mellékletét képzi.
Az előterjesztés része az Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója
2015. évi tevékenységéről, melyet Muzsay Márta szakmai vezető készített.
Kérem, hogy a képviselő-testület az értékelést vitassa meg és fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az értékelésnek közvetlen költségkihatása nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (V. 25.) határozata az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelésről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést a határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri a Humánügyi Bizottság elnökét, hogy intézkedjen az értékelés megküldéséről a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Őrbottyán, 2016. május 6.
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Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2015. év
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. §
(6) bekezdése szerint 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 Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 10. melléklete szerint határozza meg az értékelés tartalmi követelményeit.
1. Őrbottyán demográfiai mutatói
Őrbottyán Város állandó lakosainak száma 2015. december 31. napján 7 222 fő volt. A demográfiai
mutatók az alábbiak szerint alakultak, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
2013.
0 – 3 év
4 – 6 év
7 – 14 év
15 – 18 év
19 – 62 év
63 év felett

131
136
341
164
2218
622
3612

2014.
nő
117
145
348
163
2210
647
3630

2015.

2013.

109
138
360
160
2219
661
3647

154
157
309
176
2311
463
3539

2014.
férfi
157
140
325
169
2298
486
3575

2015.

2013.

141
134
348
167
2284
501
3575

285
293
650
340
4529
1085
7151

2014.
összesen
274
285
673
332
4508
1133
7205

2015.
250
272
708
327
4503
1162
7222

A táblázatból látható, hogy a 0-3 éves korosztály létszáma tovább csökkent, 2013. évhez képest több
mint 12 %-kal, ami azt mutatja, hogy csökkent az élve születések száma városunkban. Szintén csökkenés tapasztalható a 4-6 éves korcsoport tekintetében is, körülbelül 7%-kal. A 7-14 éves korosztálynál viszont jelentősebb, 9 %-os emelkedés tapasztalható, mely az általános iskolai korosztály bővülését mutatja.
2. Őrbottyán Önkormányzata által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
2.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A 2015. év folyamán átlagosan 139 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
mely alapján a gyermek jogosult volt a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni
támogatásnak, valamit külön jogszabályok által meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.
A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
2015. évben augusztus és november hónapban a gyermekek 5 800 Ft értékben részesültek Erzsébetutalványban. Fentiek alapján a jogosultak 2015. augusztusában 846 800 Ft, novemberben pedig 742
400 Ft értékben részesültek Erzsébet utalványban.
A jogszabályváltozás következtében 2013. augusztusában megszűnt kiegészítő gyermekvédelmi támogatás helyébe lépő pénzbeli ellátást 2015. évben sem állapítottunk meg, mivel nem volt olyan
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó, aki a Gyvt-ben meghatározott feltételeknek megfelelt
volna.
A 2015. évben hatályos Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján gyermekétkeztetés esetén a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, a fentiek közé nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át kedvezményként kell biztosítani.

3

Fentiek figyelembevételével 2015. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
étkeztetési támogatására 7 499 734 Ft, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők étkeztetési támogatására pedig 6 168 554 Ft került kifizetésre.
A kérelem elutasítására 1 család (1 kiskorú gyermek) esetében került sor, a vagyoni helyzet miatt
született elutasító határozat.
A 2015. évben is folytatódott a tendencia: a 2013. és 2014. évekhez képest tovább csökkent a jogosultak száma. A 2015. december 31-i statisztikai adat szerint 114 gyermek volt jogosult, ami a 2014.
december 31. napi adathoz képest (165 gyermek) mintegy 31%-os csökkenést mutat.
A jogosultság általában a jövedelmi helyzetben beállt pozitív változás miatt szűnt meg, vagyis a szülő
újra munkahelyet tudott létesíteni. Ugyanakkor a jogosultak nagyobb része esetében továbbra is beszélhetünk közüzemi számlaelmaradásokról, illetve a helyi adók tekintetében is tartozásuk halmozódott fel (pl. szemétdíj, csatorna, talajterhelési díj). A szociális rászorultság alapján igényelhető védendő fogyasztói státusz (gáz, villany) megállapítására irányuló kérelmek továbbra is csökkenő tendenciát
mutatnak: 2013. év 23 fő, 2014. évben 18 fő, 2015. 11. fő.
2.2 Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok
A 2015. évben az Szt. módosítása miatt ismételten új helyi rendeletet kellett megalkotnia a képviselőtestületnek. A 2015. március 1-jén hatályba lépett Őrbottyán Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján az
önkormányzat rendkívüli települési támogatás és települési támogatás elnevezéssel nyújtott támogatást a rászoruló gyermekek, családok számára. Természetbeni ellátásként a helyi rendelet továbbra is
lehetővé tette, hogy a gyermekek intézményi gyermekétkeztetés térítési díjához igényeljenek támogatást a szülők, melynek mértéke óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban részt vevő gyermek
esetén a térítési díj 50% és 100% között, középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén 0% és
50% között volt.
Az önkormányzati segély megállapítását – átruházott hatáskörben – a Képviselő-testület Humánügyi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) gyakorolta, rendkívüli esetekben a polgármester volt jogosult
dönteni.
2014. évtől – mivel megszűnt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint ellátási forma – a gyermekeknek nyújtandó támogatás nem jelent meg külön költségvetési előirányzaton, hanem beépült a
rendkívüli települési támogatás előirányzatára. A képviselő-testület 2015. évre 2 700 000 Ft előirányzatot biztosított rendkívüli települési támogatásra és települési támogatásra.
A kérelmek elbírálásához a hivatal munkatársai környezettanulmányt készítettek, ezzel segítve a Bizottság munkáját.
A Bizottság az év végén – a korábbi évek gyakorlata szerint – a gyermekek, a családok támogatására
tüzelőanyag, élelmiszer és tisztítószer vásárlására mintegy 1 400 000 Ft-ot fordított. Településünk
2015. évben két alkalommal pályázott rendkívüli szociális támogatásra, melynek keretében rendkívüli
települési támogatásra összesen 2 423 832 Ft-ot nyert.
Általánosságban a kérelmekkel kapcsolatban az mondható el, hogy 2015. évben emelkedett az eddig
látókörön kívül lévő családok száma, aki támogatásért fordultak az önkormányzathoz. A legnagyobb
problémát az eddigi évekhez hasonlóan a munkahely elvesztése, illetve a tartós munkanélküliség
jelentette, de nehéz helyzetben voltak a gyermeküket, gyermekiket egyedül nevelő szülők is, akik egy
keresetből vagy éppen munkanélküli ellátásból próbálnak boldogulni. A kérelmek legnagyobb része
továbbra is a gyermekek számára biztosítandó óvodai felszerelések, iskolai tanszerek megvásárlására, élelmiszerre (intézményi étkeztetésre) és ruházat vásárlására irányult. A kérelmek száma iskolakezdés előtt, illetve a karácsonyi ünnepek előtt emelkedett.
A Bizottság összetétele 2015. évben is változatlan maradt, ami továbbra is lehetővé tette, hogy a család, a gyermekek életkörülményeiről mind teljesebb képet kapjon a Bizottság. A Bizottság munkáját
segíti az őrbottyáni gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője, aki rendszeresen részt vesz a Bizottság
ülésein. Bár ez a támogatási forma nem feltétlenül jelent megoldást a családoknál felmerülő problémák megoldására, a Bizottság mindig vizsgálja azt, hogy mi a gyermek, gyermekek számára a legkedvezőbb támogatási forma.
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2.3 Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülők
A gyermekek étkeztetése az óvodai nevelés, iskolai oktatás intézményeiben, az önkormányzat saját
fenntartásában lévő konyhán történik. Az étkeztetés keretében a gyermekek tízórait, meleg ebédet és
uzsonnát kapnak a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően.
2015. évben a konyhán 112 307 adagot készítettünk (2014. év 108 922 adag), ebből az óvodás gyermekek részére 44 884 (2014. év 45 982), az iskolás gyermekek részére 67 423 (2014. év 62 940)
adag készült. A 2014. évhez viszonyítva az óvodások tekintetében kismértékű csökkenés, míg az
iskolás gyermekeknél nagyobb mértékű (kb. 5 000 adag) emelkedés tapasztalható.
2015. évben a konyhán kedvezményesen 49 965 adag készült (2014. év 44 224), ebből 23 302 (2014.
év 17 195) adag az óvodás, 26.663 (2014. év 27 029) adag az iskolás gyermekeknek. Ez a 2014. évi
adatokhoz képest az óvodás gyermekek esetében jelentősebb emelkedést mutat, míg az iskolás
gyermekek esetében enyhe csökkenés tapasztalható. A kedvezményes étkezésen belül a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény alapján az óvodában 3 251 adag (2014. év 4 958), az iskolában 9 768
adag (2014. évben 11 148) készült. A 2014. évhez viszonyítva az óvodás gyermekeknél körülbelül
34%-os, az általános iskolában pedig 12%-os csökkenést jelent, amit a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak számának csökkenése támaszt alá. Az óvodás gyermekek esetében további csökkenést eredményezett az a kormányzati intézkedés, mely a szülők jövedelemnyilatkozata alapján ingyenesen biztosította az étkeztetést.
2015. évben – a 2014. évből áthúzódó támogatást is beleértve – 10 gyermek részére az önkormányzat a rendkívüli települési támogatás előirányzatának terhére természetben nyújtotta az ellátást, mely
8 gyermek (2 óvodás és 6 iskolás) esetében az intézményi (étkezési) térítési díj 50%-ának, 2 gyermek
esetében 100%-ának átvállalása formájában történt.
A szociális nyári gyermekétkeztetésre 2015. évben 934 292 Ft-ot használt fel az önkormányzat, melynek terhére 39 fő gyermek ebédjét biztosítottuk 53 napig.
3. Őrbottyán Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtott ellátások
Az Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról készített szakmai beszámoló ezen értékelés részét képzi.
6. Felügyeleti szervek ellenőrzése
2015. év végén a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen a Pest Megyei Kormányhivatal felügyeleti
szervként szakmai ellenőrzést hajtott végre. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet hivatalosan még
nem küldték meg az Önkormányzat részére, de az ellenőrzés jelentős szakmai hiányosságot nem tárt
fel. A helyszíni ellenőrzéskor a felmerülő szakmai problémákat megbeszéltük, az esetlegesen jelzett
hibákat javítani fogjuk a Pest Megyei Kormányhivatal javaslata alapján.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
Az önkormányzat – ahogy eddig is – a jövőben is szeretné minél hatékonyabban támogatni a segítségre szoruló gyermekeket, figyelembe véve, hogy törekvéseinek elsősorban az önkormányzat költségvetése adja meg a keretet. Az elmúlt évek során az önkormányzat minden évben közel 3 millió
forintot fordított a rászorulók támogatására, ugyanakkor ez a támogatási forma eseti problémák kezelésére jelent megoldást.
A jövőben is érvényesíteni szeretnénk azt a bevált gyakorlatot, hogy a gyermekek tekintetében is a
természetben nyújtandó támogatások nyújtására helyezzük a hangsúlyt, pl. gyermekek táborozásához, intézményi étkeztetés térítési díjához való hozzájárulás, illetve Erzsébet utalvány formájában való
támogatás. A jövőben is folytatja az önkormányzat azt a programot, hogy tüzelőanyaggal és élelmiszerrel segíti a rászoruló gyermekeket és családokat.
A demográfiai adatok alapján is, illetve az általános iskolánk jelenlegi épületének, infrastrukturális
fejlettségének figyelembevételével az önkormányzat gazdasági programjában célul tűzte ki egy új, a
mai kor igényeinek megfelelő általános iskola felépítését, mely pozitív hatást gyakorolna a gyermekek,
a gyermekes családok életére.
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8. Bűnmegelőzési program
A település közbiztonsági és bűnmegelőzési programja 2013. évben kerül elfogadásra. A koncepció
kiemelt figyelemmel van a gyermek- és fiatalkori bűnözésre, az áldozattá válás megelőzésére, a családon belüli erőszak megelőzésére. A programnak része a bűnmegelőzés egyéb szereplőivel (pl.
rendőrség, civil szervezetek, állampolgárok, egyházak, gazdasági szereplők) való együttműködés
kialakítása és erősítése.
A közbiztonsági és bűnmegelőzési program 2015. évre vonatkozó felülvizsgálata szerint a koncepcióban megfogalmazott intézkedési tervek nagy része megvalósult, 2015-ben megvalósult a „nyitott iskolaudvar” és a térfigyelő kamerarendszer kiépítése is megtörtént.
2015. szeptember 25-én – évente más-más témával – megrendezésre került „Közlekedj okosan” elnevezésű program főleg a drogfogyasztással összefüggő kérdésekre próbálta meg felhívni a szülők
figyelmét. A rendezvény iránti csekély érdeklődés azt mutatja, hogy szükség van a szülők és a gyermekek körében az együttműködés és a kommunikáció erősítésére.
2015. évben gyermekkorú vagy fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény nem volt Őrbottyánban.
9. Civil szervezetekkel való együttműködés
Őrbottyánban 2015. évben a civil szervezetek tevékenységi körükben vettek részt gyermekjóléti,
gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
Az helyi általános iskola Kvassay Alapítványa évek óta pályázati úton támogatja a szociálisan rászoruló gyermekeket, hozzájárulva pl. a táborozás, kirándulás költségeihez. Az iskola számára beszerzett
eszközökkel közvetett módon támogatják a szociálisan rászoruló gyermekeket is. A szülői munkaközösség által végzett aktív munka is segítséget jelent a gyermekek és szüleik számára.
Az Őrbottyáni Gyermekmosoly Alapítvány, a helyi óvoda alapítványa adománygyűjtő rendezvények
szervezésével támogatja közvetve és közvetlenül a szociális rászoruló gyermekeket is.
A Tökmag Focisuli Sportegyesület a gyermekek sportolására biztosít lehetőséget.
Az Őrbottyán Csapatok Sport Egyesület fogadja a „csellengő” gyermekeket, programot biztosítva (pl.
asztalitenisz) azon gyermekeknek, akik a délutánt egyedül töltik, továbbá programokat szervez a családok számára is.
A Barátság Horgászegyesület tevékenységi körében szervez programokat, versenyeket a fiataloknak,
gyermekeknek.
A Tarsolyos Baráti Kör fő feladatának tekinti a fiatalok összefogását a településen. Rendezvényeiket a
hagyományőrzés téma körében rendezték és a jövőben is ez a céljuk. A népzene, a néptánc, az ősi
harcművészet bemutatása és elsajátítása a társaság egyik fő tevékenysége, ebbe próbálják bevonni a
település fiataljait.
A Bottyán Equus Közhasznú Alapítvány lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek az alapítvány munkájával, megismerjék a felelős állattartás szabályait.
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