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Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi
XXXI. törvény 96.§. /6/ bekezdése a helyi önkormányzatnak átfogó értékelés készítését írja
elő a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – amelyet a képviselő
testületnek meg kell tárgyalnia. Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának is, akik 30 napon belül javaslattal élhetnek a
helyi önkormányzat felé.
A törvény szerint a helyi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó
rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának
megszervezése, különös tekintettel a gyermekkorú bűnelkövetés megelőzésére,
együttműködésre a civil szervezetekkel.
Ennek a sokrétű feladatnak két része van: a pénzbeli és a természetbeni ellátások.
A fenti törvény és a végrehajtására kiadott, többször módosított 149/1997./IX.10./
Kormányrendelet előírásain túl a 7/2005./X.24./ Önkormányzati Rendelet tartalmazza az
egyes ellátások fajtáit, eljárási és elbírálási szabályait.
Hegyesden 0-18 éves korú lakos 35 fő van, ebből: 0-5 éves
8 fő; 6-14 éves: 20 fő és
15-18 éves 7 fő.
2006. január 1-től a pénzbeli ellátás önkormányzati szinten gyakorlatilag a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítására korlátozódott, elbírálása a
Képviselőtestület feladata.
Jegyzői hatáskörbe tartozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapítása. Ez ugyan konkrét, havi pénzbeli támogatással nem jár, ugyanakkor több
jogosultságot biztosít: az óvodai ellátásért és az általános iskola hetedik osztályáig a napközis,
menzai ellátásért nem kell térítési díjat fizetni, ingyenesen jogosultak tankönyvellátásra,
illetve egyéb, külön jogszabályokban megállapított kedvezményekre (pl. a művészeti
oktatásért nem kell fizetnie a szülőnek). A kedvezmények teljes listáját nem is lehet
felsorolni, napról-napra változhatnak. Augusztus és november hónapokban 5.800.- 5.800.forint egyszeri, pénzbeli támogatást is kapnak – augusztusban és novemberben 2 család 9
gyermeke – ezt a központi költségvetés 100 %-on megtéríti.
2011. évben 2 család 9 gyermeke volt jogosult átlag 12 hónap időtartamban rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre , decemberben 2 család 9 gyermekének jogosultsága állt
fenn, ebből egy családban nevelnek 7 gyermeket, kettő gyermek 1 családban van. Általános
tapasztalat, hogy abban az esetben ha egy családban két gyermeket nevelnek és mindkét szülő
– akár csak minimálbérért is – dolgozik már nem jogosult erre az ellátásra.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2011-ben senki nem részesült.
Ez évben 19 fő általános iskolás, középiskolás és felsőfokú tanuló kapott fejenként 4.000.- Ft
összegű beiskolázási támogatást ( olyanok, akik nem voltak jogosultak ingyenes tankönyvre).
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pályázatot, a pályázati kiírás feltételei kedvezőtlenek voltak. Azon túlmenően, hogy az
önkormányzatnak is kellett volna saját forrásból anyagi fedezetet biztosítani teljesíthetetlen
feltételnek bizonyult, hogy helyi kistermelőtől, őstermelőtől szerezzük be az alapanyagok egy
részét, hiszen ilyen számlaképes termelő nincs a községben.
A gyermekek napközbeni ellátása megoldott, a helyi – Monostorapáti község
Önkormányzatával közösen működtetett – Napköziotthonos Óvodában óvodai nevelőmunka
és menzai étkeztetés folyik. Gyakorlatilag minden jelentkezőt fel tudnak venni, magas
színvonalú a képzés és az ellátás, nagyon jó a szakmai munka.
2009. januárjától a Tapolca és környéke Kistérség Többcélú Társulása keretein belül
megalakított Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a Gyermekjóléti
Szolgálat feladatait. Ez személyi változással és fogadóóra változással nem járt. Községünkben
továbbra is Varga Lajosné látja el ezt a feladatot, 2004-ben diplomázott a főiskolán
szociálpedagógus szakon, 2008-ban pedig családvédelem, családgondozás témacsoportból
másoddiplomázott, így a szakmai képzettsége megfelel a Kormányrendelet által előírtnak.
A szomszédos településen, Monostorapátiban lakik, hosszú éveket dolgozott az óvodában,
gyakorlatilag minden gyermeket és szülőt személyesen ismer.
A Gyermekjóléti Szolgálat a tevékenységéről minden évben beszámol a társulást alkotó 24
település képviselői által tartott együttes ülésen, erre 2011-ben is sor került.
2012.február 27-én Varga Lajosné a Monostorapáti és Hegyesd község jelzőrendszer tagjai
részére tájékoztatást adott a Szolgálat 2011. évi tevékenységéről.
A községben Varga Lajosné minden héten pénteken 9 - 9.30 óráig tart fogadóórát a
Polgármesteri Irodában, az intézmény székhelyén, Tapolcán pedig minden pénteken 8-10
óráig. Elsősorban tanácsadásra (6), információ nyújtásra (11), segítő beszélgetésre (6) és
hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtásra (6) van igény.
Községünkben alapellátásban 2 család 8 gyermekét gondozza –5 fiú és 3 lány.
Összesen 16 alkalommal volt családlátogatáson, szakmai értekezleteken, megbeszéléseken, 4
alkalommal vett részt.
A jelzőrendszer jól működik, rendszeresek az esetmegbeszélések, ezeken a védőnő,
háziorvos, gyámügyi előadó, körzeti megbízott, képviselők, intézményvezetők, iskolai,
óvodai gyermekvédelmi felelősök vesznek részt. 2011. évben 4 alkalommal szerveztek
részükre szakmaközi megbeszélést.
A Hegyesden élő gyermekekkel kapcsolatban 4 írásos jelzés volt.
A gyermekek részére rendezett szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában
aktívan részt vesz, községünkből 2 gyermek 3 napos balatoni táborozásán felügyeletet látott
el.
A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének és a jelzőrendszer tagjainak kapcsolata jó, aktív.
A Gyermekjóléti Szolgálat hatékonyan működik, elsődleges feladatának a megelőzést,
felvilágosítást tartja.
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Családból kiemelt gyermek a községben szerencsére nincsen, olyan várandós anya sem volt
akit gondozni kellene. Egyre jellemzőbb a házasságon kívüli gyermekvállalás, inkább az
élettársi kapcsolat a megszokott. Ez akkor szokott gondot jelenteni amikor a kapcsolat
megromlik és nincs realizálva, hogy kinél van elhelyezve a gyermek, ki a törvényes
képviselő, ki jogosult dönteni bizonyos dolgokban. Tartásdíj fizetés a legritkább esetben
történik – ami anyagilag hátrányos a gyermeket gondozó szülő számára.
A jegyző hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatok ellátása biztosított, Hegyesd községben
ügygondnok kirendelésére , teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére 2011-ben nem
volt szükség.
Védelembe vételi eljárás lefolytatására szerencsére nem volt szükség, családon belüli
erőszakról, bántalmazásról, kiskorú illetve fiatalkorú által elkövetett bűncselekményről sem
érkezett jelzés.
2010. szeptember 1-től érvényes a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény
azon módosítása, hogy amennyiben a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező
tanulmányi foglalkozásairól 10 órát igazolatlanul mulaszt úgy a jegyző a szülőt felhívja a
mulasztás jogkövetkezményeire, vagyis ha a mulasztás eléri az ötven órát úgy elrendeli a
gyermek védelembe vételét és felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását. 2011.
évben igazolatlan iskolai hiányzás nem fordult elő a községben.
Magántanulói státuszra ez évben 1 család két gyermekére vonatkozóan volt igény.
Hegyesden nincs nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorú.
2011-ben felügyeleti szerv általi szakmai ellenőrzés nem volt.
A Rendőrség Körzeti Megbízottjával a kapcsolat rendkívül jó, a gyerekek körében népszerű,
több alkalommal szervez elméleti oktatással egybekötött közlekedési, ügyességi vetélkedőket,
előadást a káros szenvedélyekről.
Az önkormányzat rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, amely bemutatja a település
korcsoport szerinti megoszlását, a bűncselekmények alakulását. Nagyon fontos a
bűnmegelőzés, a lakosság tájékoztatása. A bűnmegelőzési tevékenységet az önkormányzat
anyagilag is támogatja, támogatást nyújt a körzeti megbízott autójának karbantartásához,
felújításához.
A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása helyettes szülővel megoldani látszik,
ugyanis Monostorapátiban van két család akit a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
alkalmasnak talált erre a feladatra. Ez ideig a községben nem volt rá szükség.
Augusztusban falunap keretében, decemberben télapó ünnepség keretében szervezett az
önkormányzat gyermekprogramot, bábelőadás, bohócjelenet került bemutatásra, játszóház
keretében pedig testfestés, rajzolás, karácsonyi dísz készítése volt.
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátása jó, megbízhatóan működik, szakmai színvonala megfelelő.
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A családok anyagi helyzetének romlása egyre nagyobb, gyakoriak a számlaelmaradások.
Továbbra is biztosítani kell, hogy anyagi okból egyetlen gyermek se kerüljön ki családjából,
az életviteli, nevelési problémák megoldásához maximális segítséget kell nyújtani helyi
szakemberekkel illetve a máshol igénybe vehető ellátásokról való tájékoztatással.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló értékelést fogadja el.
Hegyesd, 2012. május 14.

Stark Sándor
polgármester

