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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásról minden év május 31-jéig jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó
értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A
gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet a helyi
önkormányzat felé. A helyi önkormányzat 60 napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal
javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
Az értékelés szempontjait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza.
A Gyvt., valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 1. §-a szerint a
gyámhatóság feladat- és hatáskörét jelenleg a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi és megyei
kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, továbbá a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
A fenti rendelkezésnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az értékelést.
Az anyag a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata,
valamint Család-és Gyermekjóléti Központja beszámolójával teljes.
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az átfogó értékelést elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017.
évi ellátásáról szóló átfogó értékelést az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Szentantalfa, 2018. május 16.
Végh Tamásné
polgármester

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
(a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete alapján)
1.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira:
Óbudavár község állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén: 62 fő.
A 0-18 éves korú gyermekek száma 17 fő. Korcsoportos megosztás szerint: 0-2 év közötti
gyermekek száma: 2 fő, óvodáskorú gyermekek (3-5) száma: 2 fő, általános iskolás korú
gyermekek (6-13) száma 9 fő, középiskolás korú gyermekek (14-17) száma: 4 fő.

2.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:





Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az elmúlt évben nem került megállapításra.
Hátrányos helyzetű gyermek státusz nem került megállapításra.
A községben élő családok gyermekei a szentantalfai Nivegy-völgyi Óvodába, illetve a
Balatoncsicsó településen lévő Általános Iskolába járnak. A középiskolás tanulók vidékre
járnak.
Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra vonatkozóan 1 pályázat nem
érkezett. Az önkormányzat által biztosított támogatás 10.000,-Ft/fő/hó.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1-jétől a gyermekjóléti szolgáltatást a Balatonfüredi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Lehetőség nyílt a
gyermekjóléti feladatok szakszerű ellátására. A leginkább kihasznált gyermekjóléti szolgáltatási
forma a családgondozás, valamint az információnyújtás, amelynek ellátásában 1 fő családgondozó
működött közre. A szolgáltatás eredményesen működött.
(A Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója külön mellékletként kerül csatolásra.)
4.

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
Védelembe vételre, nevelésbe vételre illetve ideiglenes hatályú elhelyezésre a településen nem
került sor.

5.

A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a
jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági
intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. -----

6.

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, megállapításainak bemutatása:
2017. évben gyámhatósági feladatok ellátása tekintetében ellenőrzés nem történt.

7.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján:
A gyermekvédelmi ellátások jelen formában alkalmasak a felmerülő problémák, a preventív
jellegű feladatok megoldására. Súlyosabb helyzetek kezelésére a szakmai háttér biztosított.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása:
Bűnmegelőzési program készült, 2015-ben került elfogadásra. Az önkormányzat szoros
kapcsolatot ápol a Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal. Az együttműködés célja többek között a
fiatalkorúak, továbbá az ifjú felnőtt korosztály elkövetővé válása, a droghasználat és kábítószerbűnözés, a családon belüli erőszak megelőzése.

9.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek:
Tevékenységükből, jellegükből adódóan a helybeli civil szervezetek a szabadidős programok
hasznos eltöltéséhez járulnak hozzá. Ebben aktív szerepe van az Szentantalfa-Nivegy-völgy
Sportegyesületnek. Emellett működik a községi könyvtári szolgáltatás.

A gyermekjóléti szolgálat alapvető prevenciós feladata, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének
időben történő felismerése érdekében hatékony észlelő- és jelzőrendszert működtessen. A jelenlegi
adottságok és mutatószámok alapján problémamentesnek minősíthető Óbudavár településen a
gyermekvédelmi munkaterület.
Óbudavár, 2018. május 16.
Lukács Ágnes
jegyző

