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ELŐTERJESZTÉS
1. napirend
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásának
átfogó értékelése 2016. évről
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 feladatok ellátásról évente átfogó értékelést készít. Az értékelésről
tájékoztatni kell a megyei gyámhivatalt.
Minden önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és
működtetése, a területen lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
Az önkormányzat a 2016. évben is biztosította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, az
önkormányzati segélyt gyermekekre való tekintettel , a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátást, a
gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz
való hozzájutást.
Nagycenk nagyközség önkormányzata a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget téve
biztosítja az ellátó rendszer működését.
Az önkormányzat rendelete egységesen a szociális ellátásokkal együtt 4/2015.(III.09.)
önkormányzati rendelet szabályozta le az ellátások formáit, igénylésének módját.
A település lakossága a 2017. január 1-ei ( lakónépesség, mely tartalmazza a tartózkodási
hellyel rendelkező személyeket is ) adatok alapján a következő megosztást mutatja:
Lakosok száma: 2034 fő
0-17 éves

330 fő

18-59 éves
60 feletti

1120 fő
484 fő

Az önkormányzat által biztosított pénzbeli támogatások közül a 2016. évben önkormányzati
segélyt, gyermekekre való tekintettel …… fő részére állapítottunk meg ……. Ft összegben
került sor.
( itt kellene a sok , amit kifizettünk iskolakezdései, óvodakezdési támogatás
címen )
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a tavalyi évben …… gyermek esetében vették
igénybe.
Az önkormányzat már több éve segíti a felsőoktatási intézményekben tanulókat. 2016. évben
8 igénylő volt, havi 10.000 Ft összegű támogatásban részesíti az önkormányzat a diákokat, 10
hónapon keresztül.
A Gyermekjóléti Szolgálat alapvető célja, hogy mentális segítséget nyújtson az arra rászoruló
családoknak. A Lövő és térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás 23
település részvételével működik.
A szolgáltatás célja, hogy figyelemmel kísérje a szociálisan hátrányos helyzetű családban élő
gyermekek gondozását, nevelését, tájékoztassa a szülőket az őket megillető járandóságokról,
szolgáltatásokról, szükség esetén családgondozást végezzen. A gyermekjóléti gondozást
kezdeményezhetik a szülők, maga az érintett gyermek, szükségességét jelezhetik az oktatási
intézmények, az egészségügy, vagy a rendvédelmi szervek.
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének tapasztalatait külön beszámoló tartalmazza.
A gyermekek napközbeni ellátása biztosított. A Gyvt.-ben szabályozott ellátási formák közül
az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátást az óvodai nevelés keretében biztosítja ,
melyet a fertőbozi gyermekek is igénybe vesznek, feladatellátási szerződés alapján.
Biztosított minden gyermek számára ez az ellátási forma a Nagycenki Aranypatak Óvodában.
Gyermekek átmeneti gondozását is biztosítani kell az önkormányzatnak. Eddig ilyen igény
nem volt, de szükség esetén a feladatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
kijelölt intézménye látná el.
Az Önkormányzat Gyámhatóságánál felügyeleti szerv szakmai ellenőrzésére a 2016. évben
nem került sor .
A településen bűnmegelőzési program nem készült, a Rendőrség képviselője tartott
beszámolót a települési bűnözési helyzetről, ennek alapján erre települési szinten nem, esetleg
kistérségi szinten lehet szükség. Évente beszámol a helyi Polgárőrség is bűnmegelőzés
érdekében tett tevékenységéről.
A fiatalok szervezett keretek között történő szabadidő eltöltése érdekében az önkormányzat
működteti a Sportcsarnokot, az Önkormányzat alagsorában az edzőtermet, valamint közösségi
színteret alakított ki. A közösségi színtér kialakításával egy épületen belül az egyéb
közművelődési szolgáltatásokkal megvalósulhatott a civil szervezetek összefogása. A községi
könyvtár ( mozgókönyvtári ellátás keretei között ) biztosított a településen , ahol nemcsak a

könyv és cd kölcsönzés, hanem az internet elérés is biztosított lesz a község fiataljainak. A
mozgókönyvtári ( megyei könyvtári részeként ) ellátást az idei évben is biztosítjuk.
Tisztelt Képviselő-testület!
A tájékoztató röviden bemutatta településünk gyermekvédelmi és gyermekjóléti helyzetét,
melyből megállapítható, hogy településünkön a gyermekek szociális helyzete jónak
mondható. Községünkben nem jellemző a munkanélküliség, ebből adódóan a családok anyagi
gondokkal nem küszködnek.
Tájékoztatóhoz kiegészítésként a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat további adatokkal
szolgál, melyet a képviselők írásban kézhez kaptak.
Kérem, beszámolóm megvitatását és elfogadását. A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű szótöbbség szükséges.
…./2017.(…) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített
beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület elfogadja a Lövő és térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató
Társulás beszámolóját is.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámolóról a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalát tájékoztassa.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Csorba János polgármester
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