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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 96. §-ának (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „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 értékelésre legutóbb 2015. április 30-án tartott testületi ülésen került sor. Akkor a
Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.
A most beterjesztésre kerülő értékelés a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú
mellékletében meghatározott szempontok alapján került összeállításra.
Jelen tájékoztató nem tartalmazza a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó adatokat, arról
külön tájékozatót készített a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás.
Az ellátások és kedvezmények megállapítása és folyósítása továbbra is a jegyző, illetve az
önkormányzat hatáskörében maradt. Gyermekvédelmi feladatok ellátásával hivatalunkban 2
fő köztisztviselő foglalkozik (kapcsolt munkakörben egyéb feladataik ellátása mellett),
munkájukat az Önkormányzati Irodán az aljegyző irányításával végzik.
A tájékoztató összeállítása a feladat ellátásban érintett valamennyi munkavállaló aktív
közreműködésével, az általuk szolgáltatott adatok alapján történt.
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1. Demográfiai adatok
Településünk lakosságszáma 2015. december 31-i állapot szerint 5433 fő (ez az előző évhez
viszonyítva 14 fővel csökkent az állandó népesség száma).
A 18 év alattiak száma összesen 1214 fő, amely a tavalyi 1225 főnek 99,1 %- a.
Az előző évben a 60 év feletti korosztály számában növekedés volt megfigyelhető, az idén e
korosztályban megfordult a tendencia, a tavalyi 1251 főhöz képest, 1200 főre csökkent az e
korosztályhoz tartozók létszáma.
A 60 év feletti lakosság számának és arányának csökkenése miatt, településünk már nem
minősül elöregedőnek, hiszen a 18. év alattiak száma meghaladja a 60 év felettiekét.
A 18 év alatti korosztály létszámát bemutató táblázatunkat az alábbiakban láthatják, e
táblázatban összehasonlítjuk az adatokat az előző (2014) évivel:

Korcsoportok
0-3 évesek
4-6 évesek
7-14 évesek
15-18 évesek
Összesen:

2014. év (fő)

2015. év (fő)
235
160
559
271
1225

250
141
548
275
1214

A táblázat szerint a 0-3 éves korosztályban és a 15-18 évesek számában növekedés figyelhető
meg, azonban ez semmi tudta korrigálni a másik két korosztályban megfigyelhető csökkenést.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma az előző évihez viszonyítva
minimális mértékben csökkent, 2015-ban összesen 755 gyermek részére állapítottunk meg
gyermekvédelmi kedvezményt, az előző évben ez a szám 803 fő volt. Mivel 11 fővel csökkent
a korosztályhoz tartozók összlétszáma, így a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülők aránya minimális mértékben csökkent 65,55%-ról, 62,19%-ra.
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2. Egyes pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A Gyvt. 19.,

20., 20/A. és 20/B. §-a szabályozza az ellátás feltételeit. Elsősorban

jövedelemhatárhoz köti a megállapítás feltételeit: a gyermek családjában az egy főre eső
jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum 130%-át, egyedülálló
szülő esetén a 140%-át. Továbbá a családnak meg kell felelni a törvényben meghatározott
vagyoni feltételeknek.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igazolja, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire, a Gyvt. 20/A. § szerinti
természetbeni támogatásra és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre.
2015 évben csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma
(803 főről, 755 főre). Ezzel együtt a támogatásra jogosult családok számának csökkenése
volt tapasztalható, a támogatásra jogosult családok száma 2014-ban 363 volt, 2015-ben
344. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
családokban az átlagos gyermeklétszám 2015-ben 2,19.
Az alábbi táblázat bemutatja a gyermeklétszám megoszlását az érintett családokban:
Megnevezés

1 gyermekes

2 gyermekes

3 gyermekes

4 vagy 5

6 v. annál

gyermekes

több

összesen

gyermekes
Családok
Ebből:
egyedülálló
szülő

119

108

71

41

5

344

70

54

25

15

1

165
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Továbbra is jellemző a csonka családok száma, kiugróan magas a gyermeküket egyedül
nevelők aránya a kedvezményezettek körében. A gyermekek jellemzően élettársi
kapcsolatokból születnek, mely kapcsolatokra a stabilitás nem jellemző.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek életkori adatai:
0-6 éves

7-14 éves

15-18 éves

Megnevezés

19 éves és

összesen

annál
idősebb

197

344

172

42

755

5

8

6

0

19

Gyermekek száma
Ebből

tartósan

beteg,

fogyatékos

2015 évben a megállapított gyermekvédelmi kedvezményekből 1 megszüntetésére került sor,
költözés miatt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás az ingyenes
tankönyvellátás. A tanulók ingyenes tankönyvellátására fordítható összeget a mindenkori
költségvetési törvény határozza meg. A költségvetési törvény alapján járó normatív
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támogatást az iskola fenntartója, a Magyar Katolikus Egyház Nyíregyházi Egyházmegyéje –
hasonlóan a korábbi fenntartó Önkormányzathoz – kiegészíti és ennek köszönhetően
valamennyi Egyeken tanuló gyermek ingyen jut a tankönyvekhez.
Gyermekvédelmi kedvezmény természetben
2012. október 1-től a Gyvt. 20/A-a alapján, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
-

a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

-

a tárgyév november 1-én fennáll tárgyév november hónapjára tekintettel

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. (Az utalvány értéke 5800 Ft.
gyermekenként)
E támogatásban 2015. év augusztus hónapjában 782 gyermek részesült, összesen
4.535.600 Ft. összegben, november hónapban 757 gyermek részére, 4.390.600 Ft. értékű
utalvány került átadásra.
Nyári gyermekétkeztetés
2015. évben - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közülGyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetésben részesült 400 gyermek
2015. június 22-tól 2015. augusztus 28-ig 49 munkanapon keresztül. A gyermekek napi
egyszeri meleg ételt kaptak, összesen 8.624.000. Ft. értékben.
Szünidei gyermekétkeztetés
A Gyvt. 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi
természetbeni ellátásként kerül meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek
ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik
meg. Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos
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helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére (bölcsődés kortól, 18. életévének
betöltéséig) ingyenesen biztosítja.
A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév
rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon köteles megszervezni.
Óvodáztatási támogatás
2009 évben került bevezetésre ez a támogatási kategória. Célja az volt, hogy a szülőket
motiválja gyermekük óvodai nevelésben való részesítésére, illetve rendszeres óvodába
járatására. Azok részére jár, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek
és halmozottan hátrányos helyzetüket a jegyző megállapította (határozatban). Az
óvodáztatási támogatás évente 2 alkalommal jár (június és december hónapokban). Az
összege első alkalommal 20 000 Ft, minden további alkalommal, alkalmanként 10 000 Ft.
Óvodáztatási támogatásban 2015. június hónapban 87 gyermek részesült. A kifizetett
támogatás összesen 950.000 Ft volt
2015. június 4-ét követően a 20/C. § szerinti óvodáztatási támogatás megállapítása iránti
kérelem, - ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is, - nem nyújtható
be. A települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított
óvodáztatási támogatásra való jogosultságokat 2015. október 31-ével megszüntette.
A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás megszűnt, a 2014. évi XCIX. törvény
109. §-a hatályon kívül helyezte 2015. szeptember 1. napjával.
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A jogosultak számát bemutató összehasonlító táblázat:

jogosultsági hónapok
június
december
Összesen:

2014. év (fő)

73
87
137

2015. év (fő)
87
megszűnt ellátás
87

A kifizetett összeget bemutató összehasonlító táblázat:

jogosultsági hónapok
június
december
Összesen:

2014. év (Ft.)

930 000
1100 000
2 030 000

2015. év (Ft.)
950 000
megszűnt ellátás
950 000

Hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása kérelemre induló eljárás.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 67/A. § (1) bekezdésben foglaltak szerint hátrányos helyzetű az a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket
együtt

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a

családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott
személy,
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c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy
a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2 ) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát bemutató
táblázat (2015. december 31-ei állapot szerinti):
Jogosultsági

hónapok

Hátrányos helyzetű

2014. évre
december 01-jei állapot

Halmozottan

hátrányos

helyzetű
153

412

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekjóléti szolgálat működtetését a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központja végzi. A működés tapasztalatiról részletes tájékoztató készült, amelyet a
Képviselő-testület e tájékoztatóval együtt értékel.
Gyermekek napközbeni ellátása
A Gyvt. 41. §-a kimondja, hogy a gyermek napközbeni felügyeletét, gondozását,
nevelését, foglalkoztatását, és étkezését meg kell szervezni, ha a szülő, gondviselő arra
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valamilyen ok (pl. munka, betegség) miatt arra nem képes. Településünkön erre szolgáló
intézmények az óvoda és az iskolai napközi. 2010 szeptemberétől az óvodában un. óvodabölcsőde csoport is működik, azaz a 2. életévüket betöltött gyermekek napközbeni
felügyelete is biztosított (az egységes óvoda-bölcsőde csoportban).
2015 év decemberében összesen 178 fő óvodáskorú gyermek napközbeni ellátását oldotta
meg az óvoda. Ez az adat tartalmazza a 2. életévüket betöltött, óvoda-bölcsődés csoportba
járó gyermekek számát is.
Az iskolában tovább csökkent a napközbeni ellátást (napközit, iskolaotthont) igénybe
vevők száma, az előző évhez képest, összesen 129 fő veszi igénybe az ellátást (az előző
évben ez a szám 198 fő volt).
Gyermekétkeztetés
A gyermekétkeztetés biztosítására intézményes keretek között az általános iskolában és az
óvodában van lehetőség.
Iskolai étkeztetést (ezen belül ebédet) 2015 évben 293 (2013. évhez képest 10 fővel
kevesebb) gyermek igényelt, ebből 243 gyermek ingyenesen kapott ellátást (előző évben
250 fő volt ez a létszám), 15 gyermek pedig 50%-os kedvezményt kapott (2014-ban 12 fő
kapott 50%-os kedvezményt), kedvezmény nélkül mindössze 35 fő étkezett (előző évben
41 fő).
Az idei évben a gyermekek 82,94%-a ingyenesen étkezett, 5,12%-a kedvezménnyel és
mindössze 11,94%-uk fizette a teljes térítési díjat. Az arányok az előző évhez képest
szinte alig változtak.
Az óvodában 2015-ben 165 gyermek részesült ingyenes étkezésben (előző évben 142 fő)
egyetlen gyermek sem kapott 50%-os kedvezményt (előző évben 10 fő). A teljes térítési
díjat 13 gyermek után fizették meg (ez a szám 40 volt az előző évben).
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(Ingyenes étkezés jár: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, 50%
kedvezmény: 3 vagy többgyermekes családoknak, tartósan beteg, vagy fogyatékos
gyermek után).

Gyermekek átmeneti gondozása
A Gyvt. 45-47 §-aiban szabályozott jogintézmény, amely a gyermek teljes körű ellátásra
terjed ki, abban az esetben, ha azt szülő körülményei, egészségi állapota, távolléte, vagy
más akadályozó körülmény miatt azt nem tudja megoldani.
A szolgáltatás 2000 óta működik településünkön. Jelenleg a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központja látja el. Településünkön nincs nagy igény a szolgáltatásra
(általában családi segítséggel meg tudják oldani az átmeneti jelleggel felmerülő
problémát). Hasonlóan a korábbi évekhez, ezt a szolgáltatást 2015 évben sem vették
igénybe.

4. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai
2015. évben Önkormányzatunkat érintő szakmai ellenőrzés nem volt.

5. Bűnmegelőzési program, bűnügyi helyzet
A területileg illetékes Balmazújvárosi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2015.
évben összesen 76 esetben követtek el gyermekkorúak és fiatalkorúak bűncselekményt. A
problémák a családon belüli rossz kapcsolatra, nehéz anyagi körülményekre, a nem
megfelelő mintákra, és a negatívan befolyásoló kortársakkal való kapcsolatokra vezethető
vissza. A gyermekkorú bűnelkövetés nem gyakori. A fiatalkorú személyek a
bűncselekménnyel kapcsolatos téves, helytelen nézet, bűnöző családi környezet, anyagi
haszonszerzés, rossza baráti környezetbe keveredés miatt követik el általában a
bűncselekményeket.
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A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén történt családon belüli
erőszaknak minősülő jogsértések a NETZSARU és ROBOTZSARU adatai alapján a
következők szerint alakulnak:
Bűncselekmény

Elkövető
Gyk
Ffi

Testi sértés

Nő

Felnőtt

Fk
Ffi

Sértett

Nő

3

Kiskorú

Gyk

Ffi

Nő

Ffi

33

3

2

4

1

48

4

Nő

Felnőtt

Fk
Ffi

Nő

Ffi

Nő

3

1

21

5

2

2

10

9

62

92

5

6

veszélyeztetése
Garázdaság

10

Tartás elmulasztása
Lopás

1
1

56

Zaklatás
Szabálysértési lopás
Szabálysértési

6

1
1

13
4

2

1

1

1

12
2

rongálás
Szabálysértési

1

sikkasztás
A számadatokat tekintve megállapítható, hogy az előző évhez képest csökkent a családon
belüli erőszak tárgykörébe tartozó bűncselekmények esetében a nyomozás elrendelésének
száma, azon belül is a hatóságunk által ismertté vált testi sértések száma csökkent
jelentősen.
Az esetek többségében a bűncselekmények elkövetői férfiak, a házastárssal, élettárssal,
volt házastárssal, volt élettárssal, szülővel szemben, akik általában erőszakosan,
tettlegességet alkalmazva oldják meg a konfliktusokat. Jellemzően a családon belüli
erőszaknak minősülő bűncselekmények kiváltó okai a megromlott házas-, vagy élettársi
kapcsolatok során kialakuló családi veszekedések, viták, féltékenység, anyagi nehézségek,
mely esetekben jellemezően felnőtt korú bántalmaz felnőtt korú személyt tevőlegesen
vagy verbálisan, Az elkövetés helyszíne általában a családi otthon.
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Gyermekkorúak sérelmére elkövetett szabálysértés, vétség, bűntett:
Bűncselekmény

Elkövető
Gyk
Ffi

Nő

Felnőtt

Fk
Nő

Ffi

Testi sértés

Sértett

3

Kiskorú

Gyk

Ffi

Nő

Ffi

33

3

2

4

1

Nő

Felnőtt

Fk
Ffi

Nő

Ffi

Nő

3

1

21

5

2

2

veszélyeztetése
Tartás elmulasztása

1

1

A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok:
A 2015-ös évben 4 esetben rendeltek el nyomozást kábítószer birtoklása gyanúja miatt,
melyeknél nem volt érintett kiskorú személy.
A

bűnmegelőzésben,

prevenciós

munkában

végzett

feladatok

és

szerzett

tapasztalatok:
A

Drogellenes

Stratégia

II.

fejezet

4.

pontjában

meghatározottak

szerint

a

Rendőrkapitányság két dolgozója kijelölésre került a kábítószer-bűnözés elleni munkára.
Kiképzésük, felkészítésük gyakorlati jellegűek, melyek a kábítószerrel kapcsolatosan
indított büntetőeljárások során kerülnek aktualizálásra.
A szülői drogprevenciós program keretében a bemutatkozó adatlapon megjelölt
fogadóórán személyes megkeresésre nem került sor, illetőleg telefonon, e-mail-en történő
megkeresés sem történt. Az illetékes kollégák Balmazújváros, Tiszacsege, Egyek és
Újszentmargita települések vonatkozásában az Általános Iskolákban részletes oktatást
tartottak, továbbá a bűnügyi osztály állománya több esetben tartott előadást, felvilágosítást
az új pszichotróp anyagokkal és drogokkal kapcsolatosan a helyi középiskolában is.
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók részéről kábítószerrel kapcsolatos jelzés nem
érkezett a Rendőrkapitánysághoz.
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A 2015. év tapasztalatai szerint több esetben fordul elő olyan eset, mikor a fogyasztók
úgynevezett herba füvet és ismeretlen eredetű por állagú anyagot fogyasztottak. A
gyermekjóléti szolgálat felé 62 estben jeleztek.

7. Együttműködés a civil szervezetekkel
Településünkön több civil szervezet is működik a gyermekvédelem területén. Ezek: az
Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány, és a Talentum Alapítvány.
A helyi Polgárőrségünk ifjúsági tagozatot is létrehozott, hozzájárulva ezzel a
bűnmegelőzés hatékonyságának növeléséhez.
A civil szervezetek, valamint a különböző hatóságok, intézmények munkájukat
összehangolva, eredményesen működnek együtt a településen élő gyermekek érdekében.

8. Javaslatok, észrevételek
A 2015. évi adatok alapján is az alábbi észrevételek, javaslatok tehetők:
a) Sajnálatos módon 2015-ben a településünk lakosságszáma tovább csökkent. A 60 év
feletti lakosság számának és arányának csökkenése miatt, településünk már nem minősül
elöregedőnek, hiszen a 18. év alattiak száma meghaladja a 60 év felettiekét. A 18. év
alattiak száma az előző évhez kismértékben csökkent, a rászoruló gyermekek száma
valamivel nagyobb mértékben szintén csökkent (803 főről 755 főre), így arányuk 65,55%ról 62,19%-ra csökkent.
b) Az adatok az idén is azt mutatják, hogy a család szociális rászorultsága és
gyermekekkel kapcsolatos (bűnözési, magatartási) problémák továbbra is szoros
összefüggésben vannak. Jellemző módon e családokban a szülők egyike (vagy mindkettő)
munkanélküli és legmagasabb iskolai végzettségük a 8 általános. Számukra továbbra is
komplex programok kidolgozása (munkahelyteremtés-képzés) és megvalósítása indokolt.
2015. évben a közmunka programban továbbra is a lehető legnagyobb számú
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foglalkoztatásra törekedtünk, egyes hónapokban 550 fő felett volt a foglalkoztatottak
száma.
c) A gyermekek magatartászavarainak, iskolai problémáinak kezelésére mindenképp
olyan megoldást javasolnék, ahol - akár csoportfoglalkozások keretében – lehetőség van
különböző

terápiás

(stresszoldó,

dühkezelő,

problémamegoldó,

stb..)

technikák

alkalmazására. Lehetőség szerint e terápiás technikákat ki kellene terjeszteni a
problémával érintett gyermekek szüleire is.

Egyek, 2016.05.19
Bóta Barbara
aljegyző

