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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6.) 
bekezdése szerint „6) A települési önkormányzat és 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 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, illetve állam fenntar-
tói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoz-
tatja.”  
 
I. A gyermekvédelmi feladatokat továbbra is a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat társuláson keresztül látjuk el. Illetékes családgondozónk Uskert Krisztina.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező beszámolót kolléganő készítette. A beszámoló összeállítása 
során gondosan ügyelt arra, hogy esetleírásból személy ne legyen azonosítható.  
  
II. Jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről:  

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult a 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekét-
keztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkezte-
tésnek, a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, az e törvényben és más 
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba foga-
dó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, 
és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjára-
dékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, 
időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szo-
ciális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem össze-
ge nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az 
öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más 
törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a 
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nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a va-
gyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön 
vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 
Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 131. § (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől el-
térni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. 
A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjá-
ban - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe 
venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem ren-
delkező gyermeket, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket, az a)-e) pontokba 
nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltar-
tott rokont. 
A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot kell érteni, ha a 
családbafogadó gyám a gyámsága alá helyezett gyermek tartására köteles. 
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozók vagyonára. 
Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, 
amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az 
ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen 
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskor-
látozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására 
irányuló kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön-
külön a (7) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek. 
Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg a 
megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy 
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. 
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb a (2) bekezdés 
a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, a (2) bekezdés 
b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig megállapítja a 
gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-
gát. 
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyer-
mek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerint ta-
nulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelő-
ző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban 
legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ideértve a 19. § (1a) bekez-
dés szerinti pénzbeli ellátásra való jogosultságot is, a gyámhatóság - hivatalból vagy kérelemre 
- felülvizsgálja, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben vál-
tozás következett be. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszűnik az (1) bekezdésben 
meghatározott időtartam leteltével, megszüntetésre kerül, ha a (3) bekezdés szerinti felülvizsgá-
lat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy a gyermek 
gyermekvédelmi szakellátásba kerül. 
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20/A. §  A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusz-
tus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára te-
kintettel alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint 
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a gyermek, 
fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minő-
sül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-
ga a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus 
hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintet-
tel emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tan-
szer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény 
elfogadásával egyidejűleg dönt. 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek 
közül 2017. évben Erzsébet-utalvány formájában, melynek esetenkénti összege 2017. 
évben alap összegű utalvány esetében 6.000.-Ft volt 85 gyermek részesült természetbeni 
támogatásban, összesen 510.000 Ft értékben, emelt összegű utalvány esetében 6.500.-Ft 
volt 54 gyermek részesült természetbeni támogatásban, összesen 351.000 Ft értékben. 
 
Gyermekétkeztetés 

A 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell 
biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek ese-
tén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya 
alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére a bölcsődében, mini böl-
csődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai kollégium-
ban, az itt szervezett externátusi ellátásban, az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet 
kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás kereté-
ben, a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkezte-
tés], a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, vala-
mint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) be-
kezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekét-
keztetés). 

(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e 
feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye 
szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. 
 
Intézményi gyermekétkeztetés 

A 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermek-
étkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a bölcsődében, mini bölcsődében böl-
csődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli 
meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, a gyermekek és a 
tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában 
és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai 
és uzsonna formájában két kisétkezést 
kell biztosítani. 
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(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit 
nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja a települési önkormányzat az általa 
fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a 
tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában 
a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-
oktatási intézményben, az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlaká-
sos intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben. 

(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell 
az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és 
az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főét-
kezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket. 

(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja a szakosított szociális ellátást nyújtó 
és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az intézményben elhelyezett gyermekek ré-
szére, a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntar-
tott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére, az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a 
b) pont alá nem tartozó bentlakásos nevelési-oktatási intézményben elhelyezett gyermekek 
részére. 

(6) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által fenn-
tartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingat-
lanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) bekezdés szerinti 
gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosí-
tani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, 
amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. 
 
Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődében, mini 
bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számá-
ra, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, 
vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan 
családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben a 
szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj-
járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették; az 1-8. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül, vagy nevelésbe vették; azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek 
számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményé-
ben helyeztek el; az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanu-
ló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezmé-
nyével kell biztosítani az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; az 1-8. és az azon 
felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan csa-
ládban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) 
pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; az 
(1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek szá-
mára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell 
figyelembe venni a tizennyolc éven aluli, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézmény-
ben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint 
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szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben 
tanuló, és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a neve-
lőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal fel-
nőttet. 

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem 
benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az 
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőt, 
a szülő házastársát vagy élettársát, a (3) bekezdés szerinti gyermeket, az a) és b) pontba nem 
tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott 
rokont. 

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti 
az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapí-
tását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében 
fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 
családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát 
össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni 
kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy 
jogcímen vehető igénybe. 

(7) Ha a tanuló - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulószerződé-
se alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés te-
kintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekét-
keztetést nem veheti igénybe. 

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes ha-
tállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingye-
nes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali 
rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 
 
Szünidei gyermekétkeztetés 

A 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvé-
nyes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ré-
szére ingyenesen biztosítja, és az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így 
különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyene-
sen biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti esetben a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben része-
sülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott ta-

nítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfe-
lelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
 
 
A 2017. évben a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 



Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról                                              2018. 05.25 -i Kt. ülésre 

6 
 

közül a szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásában a nyári szünet időtartamára 11 
gyermek vette igénybe. 
  
A tavalyi évben a felügyeleti szervek ellenőrzést nem folytattak a gyermekvédelmi, 
gyámügyi feladatellátásra vonatkozóan. 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben biztosí-
tott.  
2017. évben óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 95 fő volt.  
Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 27 fő.  
 
Az általános iskolai tanulók létszáma 2017. december 31-én 248 fő volt, melyből 8 fő magánta-
nuló.  
Az iskolai intézményi étkezést a tanulók közül összesen 138 fő vette igénybe. 
A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 57 fő részesült, melyből az iskolai 
intézményi étkezést 22 fő vette igénybe.  
 

Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközei-
nek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevel-
kedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyez-
tetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító tá-
mogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, 
a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek meg-
előzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzet-
ben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális 
szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthoná-
ban igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, a szabadidős programok 
szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdeké-
ben a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, vala-
mint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetett-
séget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, meghatározott szemé-
lyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolá-
sa, tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyer-
mek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai 
szociális munkát biztosíthat. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a 
gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) 
elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 
ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyer-
mekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátá-
sok önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, 
szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai 
szakszolgálatok igénybevételét. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a társult önkormányzatok által létrehozott, már 25 településre kiterje-
dő, 8,5 fő teljes munkaidős alkalmazott családgondozót foglalkoztató Nyugat-Nógrád Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével megoldott.  
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat eredményesen működteti a jelzőrendszert. Mind a veze-
tővel, mind a családgondozóval való munkát a személyes kapcsolattartás jellemzi.  
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Rétságon Uskert Krisztina családgondozó látja el a gyermekjóléti feladatokat, aki munkáját 
nagy odaadással, lelkiismeretesen, a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva végzi. 
A településen a gyermekjóléti szolgáltatásra biztosított idő heti 2 óra.  
A Gyermekjóléti Szolgálat által a településen ellátott családok száma 27, melyben 35 ellátott 
gyermek él.  
Ebből alapellátásban 22 fő, míg védelembe vételre kapcsán 1 fő szerepel. 
 
A nyilvántartásba vétel legfőbb okai: 
⇒ magatartási probléma: iskolai hiányzás, kisebb vétségek, szabálysértések elkövetése 
⇒ családon belüli kapcsolatok megromlása, konfliktusok  
⇒ a család környezete, életviteli problémák  
⇒ átmeneti gondozás 
⇒ fiatalkorú várandósság 
 
 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szol-
gálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szol-
gálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a 
családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. 
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként 
vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működte-
ti. 
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladato-
kat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl 
folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyezte-
tettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szük-
séges intézkedést, az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott 
európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy 
rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 
szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, segíti a nevelési-oktatási in-
tézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezde-
ményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, biztosítja a gyermekjogi képvi-
selő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, részt vesz a külön jogszabályban meghatáro-
zott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férő-
helyekről. 
 
Család- és gyermekjóléti központ 
Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszék-
hely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve 
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. 
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 
64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelke-
désének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt, amelynek keretében biztosít utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - 
lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide 
nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást, ha a helyi viszonyok 
azt indokolják - kórházi szociális munkát, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát, csa-
ládi döntéshozó konferenciát; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intéz-
kedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek kere-
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tében kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, javaslatot készít a veszé-
lyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének elő-
mozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy an-
nak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésé-
re, fenntartására és megszüntetésére, együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a 
megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság el-
rendelte a gyermek megelőző pártfogását, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése ér-
dekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermekne-
velési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 
helyreállításához, utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1) 
bekezdés f) pontjában foglaltak szerint - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, 
védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát 
koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni for-
mában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasz-
nálási terv) készít; szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgá-
latok számára. 
A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi fenntartóval 
és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet. 
A gyermekjóléti központ feladata, valamint a szupervízió az Szt. 122/A. §-a szerinti, szolgáltatá-
sok intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint is biztosítható. 
A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ a szolgálta-
tással érintett gyermek tekintetében a Gyvt. 139. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást, nagy-
korú személy tekintetében az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartást vezeti. 
 
 
A jelzőrendszer tagjaival a települési önkormányzat kapcsolata jónak minősíthető.  
A legszorosabb, napi kapcsolat az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, 
valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal alakult ki.  
A települési önkormányzat jegyzője rendszeresen részt vesz a jelzőrendszer tagjaival 
történő egyeztetéseken, illetve esetmegbeszéléseken.  
A rétsági Rendőrkapitánysággal is szoros kapcsolat alakult ki, ennek eredménye a gyor-
sabb és eredményesebb hatósági intézkedés.  
 
 
Jövőre vonatkozó céljaink között szerepel a magas színvonalú feladatellátás fenntartása. 
 
Jelen előterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve tartalmaz-
za a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését (gyermekjóléti 
szolgálat beszámolója, jegyzői gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 15. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                 dr. Varga Tibor 
                                                                                                                       jegyző 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

------------------  
  

3. Jogszabályi háttér:  

 A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
6. pontja  „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 értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követő-
en - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számí-
tott harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoz-
tatja.” 
  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.( V.25.) KT. HATÁROZATA 
  
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak 2016.évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.  
  
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt a 
1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére  
  
Határidő: 2018. május 31.  
 
Felelős: jegyző  
  
  
  
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


