
 

                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 
      
                                                              

E L İ T E R J E S Z T É S 

 

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 19-ei testületi ülésére 
 
 

 
 
 

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról 

Elıterjesztı: Horváth Miklós polgármester 
 

Összeállította: Nagy Kálmánné igazgatási ügyintézı 
 

 
 
 
 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében   
foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak évente május 31-ig- külön jogszabályban / 149/1997.(IX.10.) 
Korm.rendelet / meghatározott tartalommal- átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladataik ellátásáról, melyet a képviselı-testület megtárgyal és tájékoztatásul megküld a 
Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas Megyei Területi 
Kirendeltsége részére. 
 
A fentiekben körülírt kötelezettségnek eleget téve terjesztem a képviselı-testület elé az alábbiakat. 
 
 
 

A település demográfiai mutatói 
 

    Velem község állandó lakóinak száma /2009.dec.31-én/: 363 fı, 
 
                              ebbıl a 18 év alattiak száma : 57 fı. 
     0-2 éves:                      3 fı 
     3-5 éves:                      9 fı 
          6-13 éves:                   29 fı 
                              14-18 éves:                 16 fı       
                                         
 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 
A települési önkormányzat jegyzıje, törvény szerinti jogosultság esetén, rendszeres gyermek- védelmi 
kedvezményre való jogosultságot állapít meg egy év idıtartamra az arra rászoruló gyermek/ek részére. 
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A képviselı-testület a rendeletében megállapított nagyságú rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
állapíthat meg. 
A gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a 
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, az eseti 
támogatásra, valamint egyéb kedvezményekre.  
 
2009. decemberében Velem községben 13 gyermek volt jogosult erre az ellátásra. A 13 gyermek 3 
családban él: kettı 3 gyermekes,és egy 7 gyermekes család. 
A gyermekek közül 2 fı 6 éven aluli, 10 fı 7-14 év közötti egy fı 15-18 év közötti. 
2009. július1-én 4 család 16 gyermeke, majd november1-én 3 család 13 gyermeke volt jogosult rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre. 
A kedvezmény miatt július hónapban /16*5.800.-Ft =/92.800.-Ft, illetve november hónapban /13*5.800.-
Ft=/75.400.-Ft került kifizetésre. Ezt az összeget a központi költségvetés biztosítja. 
2009. évben elutasított kérelem nem volt, 3 család, 13 gyermeke részére kért és kapott rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményt.    
Az elmúlt évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra nem került sor. 
Otthonteremtési támogatás nem volt.  
A velemi fiatalok lakáshoz jutását az önkormányzat kamatmentes kölcsön megítélésével segíti. 2009. évben 
ilyen igény nem merült fel.  
Az önkormányzat részt vesz a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázaton. Az elmúlt évben 2 fı részesült, 
összesen 60 eFt került átutalásra. 
 
 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
Gyermekjóléti alapellátások biztosítása: 
A gyermekjóléti szolgálatot 2005. január 1-tıl a Kıszegi Többcélú Kistérségi Társulás oldja 
meg./Beszámoló mellékelve/   
A gyermekek napközbeni ellátását a településen egy Napköziotthonos Óvoda biztosítaná, de erre még nem 
volt szükség. 
Gyermekek átmeneti gondozását a községben egyelıre nem lehet megoldani, de még nem volt rá igény. 
2009. szeptember1-tıl önként vállalt feladatként, bölcsıdei elhelyezést tud biztosítani a Kıszegi Többcélú 
Kistérségi Társuláson keresztül. 
 
 
 

Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 
Védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés nem volt. 
Velem községben hatósági intézkedésre 2009. évben nem került sor. 
 
 
 
Gyámhivatal Kıszegen mőködik. 
 
2009. évben ellenırzés nem volt.   
 
 
Bőnmegelızési program a településen nem készült. 
 
Velem községben Napköziotthonos Óvoda és egy klubkönyvtár mőködik.   
A gyermekek, fiatalok és családjaik részére szabadidıs programok szervezésében a „VELAK”, az óvoda és 
a körzeti általános iskola vesz részt.  
 
Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi kezdeményezéseket támogatta és támogatja is. 
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Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a 
gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásról szóló beszámolót szíveskedjék elfogadni.   
 
 
 
A szavazás módja: nyílt szavazás, a döntéshozatalhoz – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület egyszerő többségő /a jelen lévı 
képviselık több mint felének/ szavazata szükséges. 
 
 
 
Velem, 2010. április 20. 
 
 
 
                                                                                     /: Dr. Görög István sk. :/ 
                                                                                               körjegyzı 


