
 

Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi beszámolója „A gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról” 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 

XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámügyi tevékenységről szóló beszámoló és 

értékelés készítését. Az átfogó értékelés tartalmi követelményét a 149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet 10. sz. melléklete szabályozza. 

 

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.). 
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A települési önkormányzat feladatai: 

-  A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon 

és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli 

támogatást állapíthat meg. 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tekintetében a 

gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátásának és átmeneti 

gondozásának biztosítása. 

 

A települési önkormányzat jegyzője, amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége a fenti 

alapellátások alkalmazásával nem volt megelőzhető illetve megszűntethető, hatósági 

intézkedést tesz, a gyermeket védelembe veszi, illetve azonnali intézkedést igénylő súlyos 

vészhelyzet esetén a családból kiemeli, ideiglenesen elhelyezi. 

 

 

1. Település demográfiai mutatói 

 

Aszófő lakossága 2018. december 31-én: 465 fő 

Ebből: 

  0-14 év:  53 fő 

  15-18 év:  13 fő 

  összesen:  66 fő 

   

A település demográfiai mutató alapján 0-18 éves korosztály összesen közel 14,19 %-át 

jelentette a község lakosságának. 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások 

A gyermekvédelmi törvény, a végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

11/2017.(XII.14.) rendelete foglalkozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésének és folyósításának feltételeivel. 

 

A/ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2018. évben a településen nem részesült család.  

 

B/ Gyermekétkeztetés:  
  

Nyári szociális gyermekétkeztetésre 2018-ben, nem volt igény.  

 

C/ Tanulói bérlet támogatás: 

 (Helyi támogatás) 

 

A nappali rendszerű oktatásban résztvevő 1-8. évfolyamos általános iskoláskorú tanulók 

részére a tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet árának 100%-át megtéríti a képviselő-testület, 

amennyiben azt a tanuló részére a köznevelési intézmény nem biztosítja. Tanulói 

bérlettámogatásban 3 gyermek részesült. Önkormányzat által finanszírozott tanulói bérlet 

támogatásra fordított összeg: 39.890,- Ft 
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D/ Iskoláztatási támogatás: 

 

- A képviselő-testület az általános iskolában és a középfokú oktatási intézményben 

tanuló gyermekeknek az iskola által igazolt tankönyvköltség 50%-át átvállalja. A 

nappali tagozaton felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére 10.000,-Ft 

iskoláztatási támogatást nyújt.  

- Középfokú oktatásban részesülők támogatása: (4 fő):                        24.155,- Ft. 

-  Felsőoktatási támogatásra kifizetett összeg (0 fő):       0,- Ft. 

 

E/ Születési támogatás: 

A községben 2018 évben nem született gyermek.  

 

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

 

A/ Gyermekjóléti szolgáltatás: 

 

Önkormányzatunk a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak elvégzését – egy fő 

családgondozó közreműködésével – a Balatonfüredi Család-és Gyermekjóléti Központ 

megbízásával látja el.  

 

B/ Gyermekek napközbeni ellátása: 

 

Az önkormányzat Óvodát, közétkeztetési intézményt nem üzemeltet.  

 

A gyermekek átmeneti gondozása községünkben nem megoldott.  

 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében végzett tevékenység: 

 

 a Családsegítő Szolgálattal heti munkakapcsolatot tart fenn 

 folyamatosan kapcsolatot tart a Védőnővel 

 az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartás  

 a körzeti megbízott rendőrrel folyamatos kapcsolatot tart fenn. 

 

6. A városi gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai: 

 

A védelembe vétel:  
 

A gyámhivatal védelembe vételi eljárás keretében foglalkozik a különböző okokból 

veszélyeztetett helyzetbe került gyermekekkel. 2018-ban nem került sor védelembevételre. A 

gyermekek érdekében rendszeres, hatékony és eredményes a kapcsolatunk azon szervekkel 

(pl. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Rendőrség, Oktatási- nevelési intézmények) 

amelyek vagy jogszabályi kötelezettségükből eredően, vagy munkájuk végzése során (pl. 

egészségügyi ellátások) szereznek olyan tapasztalatokat gyermek veszélyeztetéséről, amelyek 

gyámhatósági intézkedést igényelnek. 

A veszélyeztetett gyermekek érdekében soron kívül tesszük meg a szükséges intézkedéseket. 

 

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 



 

 

 

4 

tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 

megállapítások bemutatása: 

Tapasztalatok:  

 

Elsősorban gyermeknevelési gondok, családi konfliktus, illetve a szülők vagy a család 

életvitele a jellemző.  

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 

gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 

A lehetőségek adottak, még több családnak kellene belátni, hogy segítségre van szükség a 

megoldáshoz, meglátni az együttműködés előnyét és fontosságát, igénybe venni a különböző 

szolgáltatásokat (pszichiátriai, tanácsadási és egyéb szolgáltatást). 

 

 

8. Bűnmegelőzési program 

 

2015.09.29.-án elkészült Aszófő Község Közbiztonsági Koncepciója 2015-2020 időszakra 

vonatkozóan. Célja, hogy az életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a 

közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos 

párbeszédet elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes 

ellátására. A koncepcióban meghatározásra kerültek azon területek, amelyek prioritást 

élveznek, így a család-, gyermek- és ifjúságvédelem, a drogfogyasztás és a kábítószer bűnözés 

megelőzése, a közlekedésbiztonság, közterületek rendje, a megelőző vagyonvédelem a 

bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében jelentős erőfeszítéseket 

tesz az aszófői polgárőr egyesület. 

 

A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok: 

 

 a bűn okok feltárása, megállapítása, 

 a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása 

 a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása 

 a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása 

 az elsőbbséget élvező célok, és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása 

 a döntések előkészítése, döntés, majd megrendelés a megfelelő szakmai 

szervezetek felé 

 a feladatok közös végrehajtására, szoros együttműködés az önkormányzat, a 

szakmai szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között, és a 

végrehajtásra való ösztönzés 

 a bűnmegelőzésben együttműködők között, folyamatos partnerviszony 

fenntartása 

 a társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony 

továbbítása, folyamatos kommunikálása 

 

 

 

 

A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai: 
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 gyermekek, fiatalkorúak és a fiatal felnőttek nemzedéke, 

 az időskorúak nemzedéke, 

 a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók, 

 a halmozottan hátrányos helyzetben lévők. 

 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

A bűnmegelőzési koncepció keretében a Balatonfüredi Rendőrkapitányság és a helyi körzeti 

megbízott rendőrrel rendszeres naprakész kapcsolatot tart a hivatal. Tihanyban, illetve 

Balatonfüreden és Zánkán működő iskolákkal és óvodákkal szintén naprakész a 

kapcsolattartás. A bűnmegelőzésről iskolai és óvodai keretek között hallanak előadást a 

települések gyermekei. A Balatonfüredi Többcélú Társulás keretein belül működő 

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központtal rendszeres a kapcsolattartás. A Szociális 

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának Bűnmegelőzési és drogprevenciós 

tevékenysége az összes településre kiterjed. Az észlelő és jelzőrendszer jól működik.  

Kapcsolattartás az önkéntes polgárőrséggel. 

Fiatalkorúak esetében bűncselekmény, illetve drog probléma nem fordult elő 2018. évben. 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (……) határozat  

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Aszófő Község közigazgatási területére vonatkozó 2018. évi gyermekjóléti- és 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

 

 

 

Aszófő, 2019. ………….. 

        Keller Vendel  

        polgármester 


