Lovasberény Község Polgármesterének

8/2020. (V„25.) számú
HATÁROZATA
A 2019. évben végzett gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásár6l

Lovasberény Község Polgármestere a katasztrófavédelemröl és a hozzá .kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében
veszélyhelyzet idejére biztosított feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Lovasberény Község Polgármestere a 2019. évben végzett gyámügyi és gyermekvédelmi
feladatokról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.
Felelős:

Südi Mihály polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

t~

_ÁSüdi Mihály
polgánnester

jegyző

Tisztelt képviselő-testület!
Átfogó értékelés a 2019. évben végzett gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról Lovasberény Községben

Készítette: Tóth Rita humánpolitikai előadó
Beterjesztette: Dr. Koncz László jegyző

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület
megtárgyal.

A gyennekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló tartalmi követelményét a gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
A Gyvt. 96.§ (6) bekezdése szerint 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 az
állam fenntartói feladatainak ellátására a Konnány rendeletében .kijelölt szerv felé, amely hatvan
napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és ál1ásfoglalásáról, intézkedéséről
tájékoztatja.

lJ 1. A település demográfiai mutatói {különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira):
Lovasberény állandó lakosok
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A következő táblázat a lakónépesség korcsoportonkénti megoszlását mutatja.
A település állandó lakosainak száma 2019. január 1. napján 2.676 fO.

A népesség korcsoportonkénti megoszlása a következő:

Korcsoport

2019.

0-2 éves

71

3-5 éves

64

6-13 éves

189

14-17 éves

108

18-54 éves

1362

55-100 éves

882

Összesen:

2676

2.1 Az önkormányzat által nyújtott természetbeni és pénzbeli ellátások biztosítása:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tönény alapján
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a Lovasberény
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális,
valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló S/2015.(11. 27.) számú
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján rendkívüli települési támogatás keretén belül
gyermekek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatás került
megállapításra, az arra rászorulók részére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyennek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt. 19. § (1)
bekezdésében meghatározott kedvezmények és természetbeni támogatások igénybevételére.
A rendkívüli települési támogatás keretében gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott
támogatás megállapítását a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultság megállapítását,
megszüntetését a törvény alapján a jegyző gyakorolja.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része.sülök:
2019. évben december 31.-én 12 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. Közülük 1 fó volt 6 éven aluli, 4 fó a 7-14 éves korosztályból, S tO 15-18 év

Közötti és 2 fő volt nagykorú. Összesen 8 család részesillt a kedvezményben, ebből 1 szülő
egyedülállóként vált jogosulttá az ellátásra.
A Gyvt. 20/A. §-a meghatározza, hogy a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részülő gyennekek részére augusztus és november hónapban egyszeri 6.000.Ft támogatást köteles fizeoú az önkormányzat Erzsébet-utalvány fonnájában, melynek teljes
összege visszaigényelhető.
A rendszeres gyermekvédehni kedvezményben részesülök támogatására 138.000.-Ft-ot
biztosított az állami költségvetés. Ezt a támogatást természetbeni támogatásként nyújtottuk a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, fogyasztásra készétel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság a legkisebb öregségi nyugdíjminimumhoz
kötődök, ez a minimum összeg nem emelkedett (28.500.-Ft 130 %-a család esetén - /fü/hó,
vagy 140 %-a egyedül álló szülő esetén ) úgy, mint a családok jövedelme munkavállalás
miatt, így többen szorulnak ki az ellátási fonnából.
A 2018. évhez képest 3 fővel csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem elutasítása nem
volt.
Szünidei gyermekétkeztetés Lovasberényben nem volt, mivel a gyennekvédelmi
kedvezményben részesülök közül nem kerUlt megállapításra hátrányos helyzet és halmozottan
hátrányos helyzet, valamint szünidei gyermekétkeztet~re igény nem merült fel.

Egyéb, az önkormányzat által nyújtott támogaüs:
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere a Magyarország 2015. évi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény rendelkezéseinek
értehnében 2015. március 1. napjával jelentősen átalakult. Az önkormányzat által szociális
rászorultság alapján nyújtandó támogatás neve - 2015. március 1. napjától - egységesen
települési tám~gatás lett.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a, valamint a
pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 5/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete alapján a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
Rendkívüli települési támogatás keretén belül a gyermek és fiatal felnőtt abban az esetben
részesíthető támogatásban, ha a gyenneket gondom család idősz.akosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartás veszélyeztethető rendkívüli élethelyz;etbe került. Ebben az
esetben az önkormányzat a család jövedelmére tekintet nélkül nyújt segítséget.

A gyermek és fiatal felnótt részére nyújtott rendkívüli települési támogatás
megállapításának okai között leggyakrabban a gyennekek részére ruhanemű és cipő
szükségessége, a gyermekek ellátása, élelmezése, anyagi problémák szerepeltek.
2019. évben 14 család kért támogatást, de előfordult az is, hogy ugyanazon gyermeknek
kellett újra megállapítani a rendkívüli támogatást.
Gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
elutasítására nem került sor.
Egyéb:
Lovasberényi állandó lakóhellyel rendelkező, középfokú tanulmányokat folytatók, és
fóiskolai, egyetemi hallgatók tankönyv támogatására önkormányzati támogatásként 18 fi)
részére 184.970.-Ft került kifizetésre.
Az előző években jelentősen csökkent a kérelmezők sz.ám.a, ami annak tudható be, hogy az
általános iskolában illetve középfokú oktatási intézmény 9. évfolyamában tanulók ingyenesen
jutnak hozzá a tankönyvekhez.

Duna Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndij pályázaton résztvevők részére 6
fónek 260.000.- Ft-ot biztosított az önkonnányzat.
Gyermekétkeztetés:

Az óvodai nevelésben részesülő és az általános iskolában tanuló gyennekek étkeztetése a
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha Intézménye főzőkonyhájáról történik.
Kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok: 2018.évi adatok alapján:
Teljes térítési d. Ingyenesen, i1L kedvezményesen étkező gyermekek
fizetők száma r.gyennekv.: tartósbet.: nagycsal.: jöv.miatt, nev.gy
kedv.
családban tart.b.
1 fő
1 fő
16 fő
SOfő
1 fő
19 fő
Óvoda
88 fii:
76 fó
s f6
6 fő
44f6
Iskola
131 fő:
Összesen: 219 fő:
6 f6
7 fő
60 fő
50 fó 1 fő
95 fő
Teljes étkezlik
száma

3J Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyúitó ellátások:
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátási forma- A gyermekek
védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39-40.§-ai
alapján: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciá1is személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával

st.o1gálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
2016. január 01. naptól törvényi módosítás történt, miszerint a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatást egy szakmai, szervezeti keretben, integráltan, települési
szinten, a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, járási szinten, a Székesfehén7ári
Család- és Gyermekjóléti Központ látja el
Az új feladatmegosztás szerint a feladat ellátási kötelezettséggel bíró települési
önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimum és
alapszolgáltatások biztosítása.
Lovasberény település Önkormányzata 2001. januártól a Humán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálattal látja el társulás fonná.jában a szociális alapszolgáltatásokat, ezen belül a család~
és gyermekjóléti szolgáltatást.

4. és S. Hatályon kívül helyezve

6. Hu:rwin Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
csatolva)

Védőnői

beszámoló (mellékletként

7./A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések)

A gyermekek védelme érdekében a jövőre vonatkozó elképzeléseknek arra kell irányulniuk.
hogy a község megfelelő környezeti feltételeket teremtsen a felnövő fiatalok számára, ahol
otthonosan érzik magukat, kiszámíthatóak az életviszony~ problémák előfordulása esetén
segítséget találjanak azok megoldásához.
Kiemelten fontos a prevenciós tevékenység a hátrányokkal küzdő iskolásko:ní gyermekek,
fiatalok és családjaik számára a családi konfliktusokat rendező, az oktatási rendszeren kívüli
integrációs, prevenciós programok, felvilágosító, tájékoztató jellegű előadások lebonyolítása.
Ehhez továbbra is együtt kell, hogy működjenek a különböző szakteriiletek szakembereivel,
így valósulhat meg a gyennekvédelmi rendszer gyors, hatékony és kiszámítható módon való
működése.

Lovasberény Község Önkormányzatának továbbra is gondoskodni kell a pénzbeli és
természetbeni ellátások pénzügyi fedezetének, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
önkormányzati intézmény (óvoda) működési feltételeinek biztosításáról, és a
gyennekétkeztetésröl.

Szükséges a kapcsolatháló kiépítése, kaP,csolatok elmélyítése, adományozó szeivezetek,
alapítványok. civil szeivezetek felkutatása.

8J A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának
az általuk elkövetett bűncselekmények sdmának, a bűnelkövetés okainak bemutatása
Lovasberény Községben bűrunegelőzési program készítésére nem került sor tekintettel arra,
hogy a község az elkövetett bűncselekmények sz.ámát tekintve kevésbé fertőzött.
2019-ban bűncselekményt elkövetett gyennekkorúról, illetve fiatalkoníról nem volt tudomása
hatóságunknak.
Község Önkonnányz.ata Képviselő-testülete 2016. május 26. napján
Bűnmegelőzési Koncepciót fogadott el, melynek keretében Fejér Megyei Rendőr
Főkapitányság Székesfehérvári Rendőrkapitánydg Közrendvédelmi Osztálya minden
évben eljuttatja a településre vonatkozó előző évről szóló beszámolóját.
Lovasberény

A:z. Önkormányzat a Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal~ a Lovasberényi Polgárőrséggel,
együttműködve időszakonként tart közbiztonsági, közlekedési, bűnmegelőzési tájékoztatót.

A:z önkormányzat megállapodás alapján havonta üzemanyaggal támogatja a
polgárőrséget szükség szerint működési támogatással.

rendőrséget,

a

A Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal, és a Lovasberényi Polgárőrséggel, együttműködési
megállapodásunk van, melynek részét képezi a bűnmegelőzés is. (fórumok tartása, oktatás,
járörözés)
A cél a falu lakossága, ingatlan tulajdonosai biztonságérzetének
látogatók nyugodt időtöltésének biztosítása.

erősítése,

a településre

9J A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milven feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szerve-Letek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)
Az önkormányzat támogatást nyújt a civil szervezeteknek a kulturális, sport, művelődési és
szabadidős programok lebonyolításához - helyiség biztosítása, pénzbeli támogatás - nagy
hangsú1yt fektetve a gyermekek szórakozási, sportolási, pihenési lehetőségeinek biztosítására.
A gyermekvédelemről készített beszámolóban meg kell említeni a Lovasberény Község
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozójának a gyermekek körében végzett tevékenységét.
A művelődési ház az éves programokon (majális és karácsony) kívül is évente több alkalommal
szervez, közreműködik és bonyolít le gyennekeknek, kézműves tevékenységeket.

Lovasberény, 2019. május 15.

