
B E S Z Á M O L Ó 
 

Nőtincs község  önkormányzat  2015. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátá sáról 

 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) 
bekezdése előírja a helyi önkormányzat beszámolási kötelezettségét a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.  
A Gyvt. Végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete 
tartalmazza  a tartalmi követelményeket az átfogó értékelés elkészítéséhez. 
 
1. A település demográfiai mutatói:  
 
Nőtincs   község népességszáma:      1151 fő 
A településen  a 0-18 éves korosztály:  214 fő 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott  pénzbeli, termés zetbeni ellátások biztosítása:  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI.  törvény 
értelmében a települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek szerint 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és 
fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel  pénzbeli támogatást állapíthat meg.  
 
2014. január 1-től módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény. Megszűnt többek között a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyette 
egységes segélyformaként önkormányzati segély került bevezetésre.  
2015. évben ismét változás történt, az önkormányzati segély megszűnt, 2015. március 1-től 
települési támogatás formájában kaphat támogatást az arra rászoruló gyermek.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  
 
Településünkön 2015. évben átlagban  15,5 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. Kérelem elutasítására nem került sor.  
    
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása alatt  a gyermekek  
jogosultak :  
-  Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali 
 rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén az intézményi térítési díj 
 100 %-nak kedvezményként való biztosítására.  
-  Az előzőekben leírtak alá nem tartozó gyermek, tanuló esetén az intézményi térítési 
díj  50 %-nak kedvezményként való biztosítására. 
-  Tárgyév augusztus és november  hónapjában  természetbeni támogatásra, Erzsébet 
utalvány fomájában.   
-  Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybe vételére. 
(Pl. ingyenes tankönyvellátás) 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek étkeztetéséhez normatív 
állami támogatást kap az önkormányzat,  szervezett intézményi étkeztetés jogcímen.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a tárgyév augusztus 
és november hónapjában  egyszeri természetbeni támogatásra jogosultak, fogyasztásra 
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány  
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formájában, 5800 Ft/fő összegben. Ez évben   180000 Ft  került kifizetésre, melyet  100 %-
ban megtéríti az állam.  
 
Települési támogatás:  
A pénzbeli és természetbeni juttatás új formája a  települési támogatás. 
 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(VIII.19.) rendelete 
szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások helyi szabályait.  
A települési támogatáson belül a gyermek, illetve törvényes képviselője és a  fiatal felnőtt 
rendkívüli települési támogatásban, gyermekszületési támogatásban, a gyermekek 
családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtható 
támogatásban, valamint a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos támogatásban 
részesülhet.  
 
2015. évben az alábbi támogatások kerültek  kifizetésre:  
Iskolakezdés: 44 kérelmező 510.000 Ft 
Gyermek születése: 8 fő 190.000 Ft 
Gyermek családba történő gondozása: 2 fő 5000 Ft 
Rendkívüli támogatás: 22 fő 290000 Ft 
 

 
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai:  
 
Településünkön  gyermekétkeztetés az óvodában, valamint az általános iskolában történik. 
Az önkormányzat által biztosított, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez nem 
kapcsolódó  étkezési térítési díj kedvezményben 2015. évben egy gyermek sem részesült.     
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gond oskodást nyújtó ellátások 
bemutatása:  
 
A gyermekjóléti szolgálatot a „Nyugat-Nógrád” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati 
Társulás keretén belül  az „Együtt a gyermekekért” Család- és Gyermekjóléti Nonprofit 
Közhasznú Bt.  látja el. Településünkön a családgondozók Dobosné Kelemen Éva, valamint 
Batki Zolánné. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységér ől, az ellen őrzésekr ől valamint 
azok tapasztalatairól  szóló  beszámoló  jelen el őterjesztés mellékletét képezi.  
 
Gyermekek napközbeni ellátására (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet), 
gyermek átmeneti gondozásba vételére  2015. évben nem került sor. 
Szükség eseten az átmeneti gondozást az önkormányzat egyedi megállapodás alapján 
biztosítaná.  
 
4. Felügyeleti szervek által végzett ellen őrzések tapasztalatai:  
 
Gyámügyi igazgatás területén 2015. évben ellenőrzésre nem került sor. 
 
 
5. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok: 
 
Nőtincs községben az elmúlt évben jelentős gyermekvédelmi probléma nem merült fel. 
Mindent elkövetünk annak érdekében,  hogy ez a jövőben se változzon.   
 
6. Bűnmegel őzési program: 
 



- 3 - 
 
Nőtincs  község nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal. 2015. évben fiatalkorúak által 
elkövetett bűnelkövetésről nincs tudomásunk.  
 
 
7. Civil szervezetekkel való együttm űködés: 

 
Községünkben Sport Egyesület, Polgárőr Egyesület, valamint Kulturális Egyesület működik. 
A civil szervezetek igyekeznek a fiatalokat bevonni tevékenységükbe a szabadidő hasznos 
eltöltése érdekében.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
Nőtincs, 2016 . április  6  . 
                                                                       
 

            Dr. Császár Károlyné sk.   
                                                                                                jegyző 


