BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a
települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatatás szervezését, irányítását és összehangolását
gyermekjóléti szolgáltatás működtetésével biztosítja.
A Gyvt. hatályba lépésével a jogalkotó elsődleges célja volt a gyermekek védelme, a gyermekek
családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése,
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének
biztosítása.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gvt-ben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják.
Az önkormányzat a törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján biztosítja a jogosultak részére a
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek
napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető
ellátásokhoz való hozzájutást.
Az egyes támogatási formák igénybevételének feltételeit, a támogatás mértékét az 5/2007.(IV.3.)
rendelet szabályozza.
1. A település demográfiai mutatói
A település lakosságszáma a 2011. évi statisztikai adatok szerint 1428 fő. Ez az adat az elmúlt évhez
viszonyítva növekedett mely azzal magyarázható, hogy a kialakított új lakótelepen több lakó is
beköltözött ingatlanába.
A 2011. évben 9 születés, és 13 haláleset történt a településen.
2011. évben 59 fő költözött be, és 36 fő költözött ki.
Az alábbi táblázat a lakosság korcsoportonkénti megoszlását mutatja be.
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2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Az ellátás elsődleges célja, hogy azon családoknak nyújtson támogatást, akik létfenntartási gondokkal
küzdenek, rendkívüli élethelyzetbe kerültek.

2.
Tárgyi időszakban támogatás megállapítására nem került sor. Rászorultság esetén a képviselőtestületnek megvan az a lehetősége, hogy nagyobb, egyszeri összeggel támogassa a ténylegesen
rászorult családot. Nagyobb, egyszeri összegű támogatás kifizetésére nem került sor tárgyi időszakban.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a gyermekvédelmi törvényben
meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít
meg. Az elmúlt évben 6 család 13 gyermeke részére került sor a jogosultság megállapítására.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
pénzbeli támogatásnak, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.
Annak a családnak lehet megállapítani a jogosultságot, ahol a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28
500.- Ft) 140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos. Egyéb esetekben a jövedelemhatár a
nyugdíjminimum 130 %-a.
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll a tárgyév augusztus
hónapjában, ha tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeni támogatást
folyósít. A támogatás összege 2011. évben gyermekenként 5800.- Ft volt. Ennek megfelelően 201l.
augusztus hónapban 8 család 14 gyermekének 81 200.- Ft összegben, november hónapban 7 család 12
gyermeke részére 69 600.- Ft összegben került sor az egyszeri támogatás kifizetésére.
A gyermekvédelmi támogatások jogosultságának felülvizsgálatára évente sor kerül. A felülvizsgálat
után az idei évben emelkedett a támogatásban részesülők száma.
3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető célja, hogy mentális segítséget nyújtson az arra rászoruló
családoknak.
2009. január 1-jétől a gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására Fertőd várossal kötöttük meg a
társulási megállapodást.
2011. évben az alapellátásban gondozott gyermekek száma 4 fő volt, 1 fő védelembevételének
megszűntetésére került sor.
Bűncselekmény, szabálysértés sem a 0-14 éves, sem a 14-18 éves korosztályban nem volt,
bűncselekményt gyermek sérelmére nem követtek el. A település jellegéből adódóan nem jelentős
számú a védelembe vett kiskorúak száma. Tárgyévben védelembe vétel alatt egy gyermek állt.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről a képviselő-testület előtt 2011.április 23-i
testületi ülésen számolt be.
Gyermekek napközbeni ellátása
A törvényben szabályozott ellátási formák közül az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az
óvodai nevelés és iskolai oktatás keretében biztosítja.

Településünkön 8 osztályos általános iskola és 2 csoportos napközi otthonos óvoda működtetésével
látjuk el a feladatokat.
3.
A napközbeni ellátás keretében étkezést biztosítunk a gyermekeknek, melyhez szociális rászorultság
alapján az önkormányzat képviselő-testület kedvezményt adhat.
Az étkeztetés biztosítása szállítással, vállalkozás formájában történik.
Az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díjat a szülő nem fizet,
egyéb esetben, a térítési díj 50 %-át fizeti. Három vagy több gyermekes családoknál, valamint a tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében szintén a térítési díj 50 %-át kell megfizetni. A képviselőtestület a rendeletében foglaltak alapján méltányosságból részben vagy egészben szintén kedvezményt
állapíthat meg a térítési díjra, ha kérelmező a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 2011.
évben méltányossági kedvezmény megállapítására nem került sor. A Napközi Otthonos Óvodában
átlagosan 1 fő 100 %-os – gyermekvédelmi kedvezményben részesülő -, 11 fő 50 %-os- három
gyermekes -, az Általános Iskolában 1 fő 100 %-os, 7 fő 50 %-os- három gyermekes - térítési
díjkedvezményben részesült.
201l. évben nyári gyermekétkeztetésben nem részesült senki.
Gyermekek átmeneti gondozása
Az önkormányzat részére a Gyvt. kötelezettséget állapít meg, melyet rendeletünkben szabályoztunk,
igény azonban nem volt az ellátásra.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
A település jellegéből, az itt élők szociális körülményeiből adódóan a hatósági intézkedések száma nem
számottevő. A gyermekjóléti szolgálat vezetőjével a kapcsolatunk rendszeres és folyamatos, a jelentkező
problémákat személyesen beszéljük meg, és a kölcsönös tájékoztatás a fő szempont
munkakapcsolatunknál.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársai rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a településen működő
észlelő-jelző rendszer tagjaival, évente legalább egy, szükség esetén több alkalommal sor kerül a
jelzőrendszeri tagok összehívására. Környezettanulmány elkészítésével segítik a jegyző munkáját a
kiskorúakat nevelő családok segítése érdekében.
A hatósági feladatok jelentős részének a Városi Gyámhivatalhoz történő telepítésével jelentős
mértékben csökkentek a jegyzőnek a gyámügyi feladatai.
A városi gyámhivatal visszajelzéseiből is arra lehet következtetni, hogy nagyobb számban csak a
kiskorúak vagyonának felügyelete jelentkezik feladatként.
A gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésére akkor kerülhet sor, ha a gyermekek testi és érzelmi
veszélyeztetettségbe kerülnek.
2011. évben 1 fő kiskorú védelembe vételének megszüntetésére került sor a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak kezdeményezésére
Jegyzői hatáskörben tett intézkedésre 2011. évben nem került sor.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
Az önkormányzat a törvényben előírt alapellátási kötelezettségét teljesíti.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátása szakszerűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
4.
A településen, az említetteken kívül súlyosabb problémák nem jelentkeznek. A fiatalok szabadidejének
kitöltésére klub nem működik a településen. Tettünk kísérletet ifjúsági klub létrehozására, de rövid időn
belül be kellett zárni. Sajnos nem érte el azt a célt, ami a fiatalok érdekét szolgálta volna.
A tornaszoba és helyiségei lehetőséget biztosítanak az iskolás tanulók és az óvodások részére a kulturált
sportolásra.
A fiatalok bevonása a rendezvényekbe nagyon nehéz, nem aktivizálják magukat. Szórakozni elsősorban
Sopronba járnak, vagy a környező nagyobb településekre.
6. Civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában
Településünkön a helyi Tűzoltó Egyesületet, Sportegyesületet és a Pereszteg Községért Egyesületet, a
Szülőfalunkért Egyesületet, Peresztegi Faluképek Közhasznú Alapítványt kell megemlíteni, amelyeknek
jelentős szerepe van a fiatalok szabadidős elfoglaltságának szervezésében.
A községben egyéb civil szervezet nem működik, amely segítséget jelentene a fiatalok szabadidős
programjainak kialakításában, egyéniségük fejlesztésében.
Sikeres kezdeményezések történtek különböző rendezvények megszervezésére, azonban ezek kisebb
csoportos kezdeményezések voltak, nem bejegyzett civil szervezet.
Pereszteg, 2012. május 10.
Zambóné Németh Ilona
jegyző

