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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. 
Az értékelést meg kell küldeni a Zala Megyei Kormányhivatal  Szociális és Gyámhivatalának. 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szabályozza az értékelés tartalmi követelményét . 
 
Ezek a szempontok az alábbiak: 
 

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, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek 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, a jelzőrendszer 
tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, 
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. 

 
5 Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
 
6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 
 
A beszámoló anyaga a Zalakaros Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálata 2010. évi gyermekjóléti feladatairól szóló beszámoló. 
 
A mellékelt beszámolóból megállapítható, hogy Miháld  Község  Önkormányzata a 
gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott gyermekvédelmi feladatainak, 
kötelezettségeinek, mind a pénzbeli ellátások, mind a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások tekintetében többnyire eleget tett 2010. évben. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt 
feladatok közül  a törvény kimondja, hogy a gyermekek átmeneti gondozása megszervezhető 
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a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok 
átmeneti otthonában.  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat több alkalommal kísérletet 
tett a helyettes szülői hálózat megszervezésére, a szigorú szakmai előírások és a felelősséggel 
nem arányos díjazás miatt erre azonban nem került sor.  
 
A gyermekek napközbeni étkezése a nevelési-oktatási intézményekben  megoldott.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester  figyelembevételével megtárgyalta és az 1. számú 
mellékletben foglalt beszámolót  a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a 
jegyző gyámhatósági tevékenységéről. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Zala 
Megyei Kormányhivatal  Szociális és Gyámhivatala részére. 
Határid ő: 2011.. május 31. 
Felelős:   Szegedi Bernadett körjegyző 
 
 
Miháld, 2011-05-26 
 
       Gerő Sándor  
                                                                                   Polgármester 
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1. számú melléklet 

 
Miháld Község  Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a 
jegyző gyámhatósági tevékenységéről 
 
A törvény alapján a gyermekek védelme alatt a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői 
vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének 
biztosítására irányuló tevékenységet értjük. 
 
A települési önkormányzat feladatai: 
� a pénzbeli és természetbeli ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a 

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
� a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tekintetében a gyermekjóléti 

szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátásának és átmeneti gondozásának biztosítása. 
 

1. Település demográfiai mutatói 
2. Miháld  község  lakossága 2010. december 858 fő 

Ebből: 
             0-2 év    28    fő 
             3-5 év    24 
             6-13 év  68 
           14-17 év  33 
          :     
  . 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások 
A gyermekvédelmi törvény, a végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2008.. (IV.03..) számú önkormányzati rendelet 
foglalkozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatást és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésének és folyósításának 
feltételeivel. 
 
A/ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 2010.-ben 85 fő. gyermekre 
vonatkozóan kérelmezték a kedvezményt, kérelmet   elutasítani nem kellett.  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a gyermeket 
gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 130 %-át (2010.-ben 37050.- Ft), egyedülálló vagy tartósan beteg illetve 
fogyatékos gyermeket nevelő szülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 140%-át ( 2010-
ben 39.900.- Ft) feltéve mindkét esetben, hogy a család vagyona a jogszabályban 
meghatározott értéket nem haladja meg.   
 
 
B/ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyám jogosult erre az ellátásra 
amennyiben a kiskorú tartására köteles és nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátásban részesül.  
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Miháld községben ilyen ellátásban nem részesül senki. 
 . 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre fordított összeg:  968.000.- Ft ( Az évi kétszeri 
júliusi és novemberi támogatást tartalmazza, 5.800-5.800 Ft-ot gyermekenként..  
 
C/ Gyermekétkeztetés: a gyermekek napközbeni ellátása  óvodai és iskolai étkezéssel 
történik. A gyermekvédelmi törvény szabályozza az étkezési térítési díj kedvezményre való 
jogosultság feltételeit. 
 
2010-ban kedvezményes étkeztetésben részesül: 
 
- Általános iskolai: 
   
                        ingyenes étkező                          37 fő 
  összes iskolai étkező:       44 fő 
 
  
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
 
Miháld Község  Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) értelmében  Zalakaros  Kistérség Többcélú 
Társulás  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével látja el a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatást . 
 
A szolgálat  nyilvántartásában   9 család  szerepel alapellátásban, 23 gyermeket érint a 
gondozás. 
Az alapellátásban szereplő gyermekek  óvodai és napközi otthonos ellátásban részesülnek. 
 
4.Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
          - védelembe vétel 
          - ideiglenes  elhelyezés 
 
Védelembe vétel: gyámhatóság védelembe vételi eljárás keretében foglalkozik a különböző 
okokból veszélyeztetett helyzetbe került gyermekekkel. Az eljárás során törekedni kell arra 
hogy a veszélyeztető  körülményeket úgy szüntessék meg, hogy a gyermek családból   történő 
kiemelése csak legvégső  legyen. A gyermekek érdekében  rendszeres hatékony és 
eredményes  kapcsolatunk azon szervekkel ( pl. családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 
rendőrség, oktatási  nevelési intézmény) amelyek vagy jogszabály kötelezettségükből  
eredően , vagy munkájuk végzése során (pl. egészségügyi ellátások) szereznek olyan 
tapasztalatokat a gyermek veszélyeztetéséről , amelyek gyámhatósági intézkedést igényelnek. 
 
 A veszélyeztetett gyermek érdekében soron kívül tesszük meg a szükséges intézkedést. 
2010-ben veszélyeztetett kiskorúak száma: 17 fő 
                 Ebből környezeti okból:              14 fő  
                           Magatartási okból                3 fő 
 
Családok száma, amelyekben  a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 6 
2010-ben védelem alatt álló kiskorúak  száma  7 fő 
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Ideiglenes  hatályú elhelyezés: 
  2010-ben 1  csecsemő  került ideiglenes elhelyezésre gyermekotthonba. 
 A család rendezte a lakáskörülményeit  és a csecsemőt felülvizsgálat után visszahelyezték a 
családba. 
 
Családi jogállás rendezésére 2010 évben 3 esetben került sor. 
 
Bűnmegelőzési program : 
Bűnmegelőzési programmal az önkormányzat  nem rendelkezik. 
 
A települési önkormányzat és a civil szervezetek között együttműködés : 
 
Az önkormányzat által fenntartott intézmények , illetve civil szervezetek prevencióként  
megelőzési programot szerveztek a településen 
-a településen a Kéz  a Kézben Ifjúsági egyesület működik, mely az ifjúság szabadidős 
programjait szervezi.  
A településen működik Sport Egyesület , mely a sportolni akaró fiatalokat fogja össze. 
  
Az önkormányzat támogatja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet,akik tevékenyen részt vesznek 
a falu  életében. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


