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ELŐTERJESZTÉS 

 
Képviselő-testület 2018. október 3-i ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről 
  
 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI TV. 96.§(6) bek. alapján a 
települési önkormányzat és az állam fenntartóinak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt 
szervnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig 
átfogó értékelést készít. 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 Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan 
napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásról, intézkedéséről 
tájékoztatja. 
 
Rendkívüli települési támogatásban 35 fő(4/2015 (XI.25) önkormányzati rendelet alapján), 69 
alkalommal részesültösszesen 843.000,- Ft összegben. 
Óvodáztatási támogatás 2017.évben nem volt. 
Iskolakezdési támogatás 2017. évben 645.000,-Ft és összesen 39 fő kapott.  
A Gyermekvédelmi Törvény meghatározza a gyermekek védelmének rendszerét. 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, szakellátások, hatósági intézkedések biztosítják. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 
A gyámhatóság jogosult a gyermekek számára a Gyermekvédelmi Törvényben meghatározott 
feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani. A 
törvény 18-20 § (5) bekezdése szerint. 2017. évben 12.000,- Ft támogatást nyújtottak 2 fő-részére.  
Gyermekétkeztetési kedvezményre bruttó 2.907.130,- Ft-ot fizettek ki. Az étkeztetést a Napraforgó 
Óvoda Konyhája biztosítja. 
Születési és életkezdési támogatást 12 gyermek kapott, 360.000,- Ft értékben. 
 
Demográfiai adatok: állandó lakosság 1.854 fő 
0-14 éves 220 fő, 15 év feletti 1.634 fő; 0-18 éves 275 fő, 19-24 éves 1009 fő 62 év feletti 570 fő.  
A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat látta el. 
A beszámolót a Képviselő-testület tagjai megkapták. 
 
Melléklet a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2017. évi beszámolója. 
 
Alsóörs, 2018. október 1. 
     Tisztelettel: 
 
 
 
         Hebling Zsolt 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
… /2018.(X.03.) Önk. sz. határozati javaslat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismert az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, azt elfogadja. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló átfogó értékelés 1 példányát küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.   
     
 
Felelős: Báró Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

 


