Medgyesbodzás Község Önkormányzata
igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény
továbbá a gyámhatóságokról, valamint a
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10.
önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és
átfogó értékelést készítette.

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi
(a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében,
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
számú mellékletében foglaltak alapján - az
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról az alábbi

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira

I.

Medgyesbodzás község állandó népessége 2013. december 31-én 1115 fő, mely az előző év
december 31-én pedig 1147 fő volt.
Demográfiai adatok korcsoportok szerinti megoszlásban 2013. december 31-én
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II. A jegyző gyermekvédelmi tevékenysége
2013. január 1-től a gyámhatóság szervezete a járási hivatalok felállásával átalakult . Azu
elmúlt időszakban jelentős törvényi változások is életbe léptek.
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Kor. rend 3.§-a értelmében a
települési önkormányzat jegyzőjének gyámhatósági feladat és hatásköre:
o a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
o megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát,
o megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását,
o megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,
o ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.
A jogszabály által jegyzői hatáskörbe utalt gyermekjóléti és gyámügyi feladatokat 2013.
évben 1 fő látta el kapcsolt munkakörben ( gyámügyek, szociális ügyek, anyakönyv,
népesség, egyéb igazgatási ügyek)

III.

Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Az önkormányzat a törvény szerint hatáskörébe tartozó ellátási formákat biztosította.
.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételei nem változtak. A
kedvezményre az jogosult , akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át ( 37.050 Ft.) . Abban az esetben ha a
gyermeket egyedülálló szülő , illetve más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek
tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23 életévét nem töltötte be, vagy felsőfokú
intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be, a jogosultságra való
jövedelemhatár a nyugdíjminimum 140 %-a ( 39.900 Ft)
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gyermekétkeztetés normatív igénybevételére ( 1-8 oszt gyermekek esetében ingyenes az
étkezés felsőbb osztályok esetén 50 %-os kedvezmény) ingyenes tankönyvre, valamint évente
2 alkalommal a gyámhatóság annak a gyermeknek akinek gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén illetve november 1-jén fennáll természetbeni
támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet utalvány formájában 2013. évben a kifizetett természetbeni támogatás 1.786.400 Ft.
értékű volt.
2013 év december 31-én

157 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
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Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra
jogosult a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek gyámja, ha a gyermek tartására köteles, és
nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban
részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik.
2013. évben ebben a támogatásban egy fő részesült, összesen 97.000. Ft összegben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli támogatás 2013. évben egy alkalommal került megállapításra. A támogatás
súlyosan beteg gyermek kezelési költségeihez való hozzájárulásként került kifizetésre 10.000
Forint összegben .
Óvodáztatási támogatás
Ezen ellátási formáról az 1997. évi XXXI. évi törvény rendelkezik. A törvény alapján a
támogatás feltétele, hogy a szülőnek rendszeresen óvodába kell járatnia a gyermeket és
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban kell részesüljön. Ezen feltételek fennállása esetén
évente két alkalommal jogosultak ellátásra első alkalommal 20 ezer forintra, majd a további
alkalmakkor 10-10 ezer forintra.
2013. évben óvodáztatási támogatásban részesített gyermekek száma és támogatási alkalmak:
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Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával
egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.
Hátrányos helyzetű a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek ha az
alábbi felzételek közül egy, halmozottan hátrányos helyzetű ha legalább 2 feltétel fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzethez a köznevelés és a gyermekvédelmi ellátás
területén kedvezmények kapcsolódnak.
2013. évben 22 fő részére lett hátrányos 33 fő részére pedig halmozottan hátrányos helyzet
megállapítva.

Kérelmek, megszüntetések, elutasítások
Az elmúlt évben nem került elutasításra kérelem. Az érintettek megfelelő tájékoztatást kaptak
a jogosultsági feltételekről. Kedvezmény megszüntetésére a támogatás megszűnésének lejárta
előtt egyetlen esetben sem került sor.
Gyermekétkeztetés
Az étkeztetés feladatait az önkormányzat 2013. évben is vásárolt étellel látta el év végéig. Ez
az óvodások ellátását jelentette, illetve szeptembertől a medgyesbodzási iskolások ellátása is
az önkormányzat feladatát képezte.
A 2-8 évfolyamos iskolás gyermekek étkeztetése az iskolai napközi otthonos ellátás keretében
történik, abban az iskolában ahova járnak. (Medgyesegyháza és Csanádapáca)
A rászoruló gyermekek részére 2013 évben is biztosítottuk a nyári étkezési lehetőséget.
Támogatásból 108 gyermek ingyen ebédelését tudtuk megoldani 54 napon keresztül összesen
2.566.080 Ft értékben. A vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően a gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő kiskorú gyermekeket támogattuk ezzel a segítséggel. Ezen idő alatt
meleg étel került az érintett gyerekek számára naponta biztosításra. Igen népszerű ez a
támogatási forma főként azon szülők körében, akiknek a nyári étkezés komoly gondot okoz.
A gyermekétkeztetés alatt a kézműves foglalkozást szervezett az Önkormányzat gyermekek
részére.

Gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan érdemel említést, hogy már több éve sikeresen
pályázunk EU Élelmiszersegély programban .
210 fő részesült természetbeni támogatásban ( liszt, cukor, tészta) Az Önkormányzat
igyekezett a gyermekes családokat előnyben részesíteni.
Ez nagy segítség a családoknak, örömmel fogadják ezt a fajta támogatást.

V.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások bemutatása

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét 2010. évtől önállóan a helyi Önkormányzat
fenntartásában látja el. Ehhez a feltételek adottak a foglalkoztatott dolgozó rendelkezik
megfelelő szakképesítéssel. Tevékenységét olyan formában végzi, hogy heti 20 órában
Gyermekjóléti szolgálati tevékenységet végez, heti 20 órában pedig Családsegítést.
A Szolgálat munkájáról elmondható, hogy az ellátott családok jó kapcsolatot alakítottak ki a
családsegítővel. A családsegítő eleget tett folyamatos jelzési kötelezettségeinek. Rendszeresen
tart esetmegbeszéléseket, a jelzőrendszer tagjainak bevonásával, illetve egy-egy problémás
eset kapcsán eseti megbeszéléseket, amelyekre az érintett szakembereket is bevonja.
A szolgálat munkájáról önálló beszámoló készül.

Napközbeni ellátás
A gyermekek napközbeni ellátása Medgyesbodzáson az óvodában van biztosítva.2013. július
1-jéval önálló intézményként működik a Medgyesbodzási mesekuckó óvoda.
Az általános iskolások napközis ellátást vehettek igénybe.
Tanév végén óvoda a takarítási szünet kivételével igény szerint üzemelt.
Átmeneti gondozás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §.
(2) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzatok feladata a személyes
gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az átmeneti gondozás biztosítása.

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását
– a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, vagy
beleegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő
egészségügyi
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akadályoztatása miatt a gyermek nevelését és a családban nem tudja megoldani. A fogyatékos
gyermek számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.
Ezt a fajta gondozást ha az alapul szolgáló okok fennállnak, legfeljebb 12 hónapig lehet
igénybe venni, amely 6 hónappal, szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható. Az
ellátás lényege, hogy a gyermek az elhelyezés idejére helyettes szülőnél kapjon ellátást. Erről
a képviselő-testület 2006. március 13-i ülésén hozott 22/2006. (III.13.) KT határozatával
döntött, mely szerint ha igény merül fel, az érintett gyermekek szabad kapacitás esetén
Magyarbánhegyesre kerülnek elhelyezésre helyettes szülőhöz.
Az ellátásban részesülők után az önkormányzat fizeti meg a szolgáltatási díjat.
Erre igény ez idáig nem merült fel, családok probléma esetén az elhelyezést meg tudták oldani
családon belül, illetve nem volt olyan problémás eset, ahol nem volt olyan hozzátartozó, aki
segíthetett volna.

VI. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések
2013. ében gyámhatósági és gyermekvédelmi területen felügyeleti szervek álta történő
szakmai ellenőrzésre nem került sor.

VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok
A jövőre vonatkozóan célul tűzzük ki, hogy a jelzőrendszer tagjaival, az eddig kialakult
hatékony módon végezzük tevékenységünket. A rendkívül nehéz helyzetben lévő, ide települő
családok beilleszkedését segítjük, a gyermekek számára igyekszünk megteremteni, hogy
társaikkal azonos eséllyel rendelkezzenek.
Folyamatos kapcsolatot tartunk az oktatási intézményekkel, szükség esetén a megyében lévő
középfokú intézmények ifjúságvédelmi szakembereivel.

Pályázati lehetőségeket kihasználva dolgozunk a gyermekszegénység enyhítésén. (Eu
intervenciós élelmiszersegély program)

VII. Bűnmegelőzési program

Az Önkormányzat önálló bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

VIII. Kapcsolataink
A Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal rendszeresen együttműködünk, szükség szerint
esetmegbeszéléseket tartunk .
A Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskolával jó szakmai együttműködés alakult ki,
ugyanez elmondható a helyi Szent István Tagintézményéről is.
A Mesekuckó Óvodával történő együttműködés is megfelelő.
Jó szakmai kapcsolatot tartunk fel a háziorvossal védőnővel.
Településünk életében jelentős szerepet játszanak a civil szervezetek, kiemelendő a Ó-Maros
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Nagycsaládosok Egyesülete , valamint az Őszidők Nyugdíjas Klub.
Együttműködő szervezetink
Medgyesbodzás, 2013. május 22.
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