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2011. május 16. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 
 

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásnak átfogó értékelése 

Melléklet: - 
Üi.szám: 103-13/2011/ált. 

Előterjesztést előkészítette: Bernáth Ildikó igazgatási ügyintéző 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam.  /:Wolf Viktória 
körjegyző:/ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében 
foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak évente május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és 
tájékoztatásul megküld a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Az értékelés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján került 
összeállításra. 
 
A fentiekben körülírt kötelezettségnek eleget téve a melléklet szerinti formában és tartalommal 
terjesztem a T. Képviselő-testület elé a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásának átfogó értékelését. 
 
Kérem a T. Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 

Velem, 2011. május 3. 

Tisztelettel: 
 Wolf Viktória sk. 

körjegyző 

 
Határozati javaslat 
(A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.) 
…/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 

2. utasítja Wolf Viktória körjegyzőt, hogy a beszámolót a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) részére küldje meg. 

 
Felelős:  Wolf Viktória körjegyző 
Határidő:  elfogadásra azonnal 
 2. pontban foglaltakra 2011. május 31. 



Á t f o g ó  é r t é k e l é s  
 

Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 
 
 

1. A település demográfiai mutatói 
 

Velem község állandó lakóinak száma /2010. dec. 31-én/: 356 fő, 
 
                              ebből a 18 év alattiak száma : 53 fő. 
   0  -  2 éves :       1 fő 
   3  -  5  éves :      8 fő 
   6  - 13 éves :     29 fő 
                  14 - 18 éves :     15 fő       
                                         
 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
 
A települési önkormányzat jegyzője, törvény szerinti jogosultság esetén, rendszeres gyermek- 
védelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra, az arra rászoruló 
gyermekek részére. 
A képviselő-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.  
 
2010. december hónapban Velem községben 13 gyermek volt jogosult erre az ellátásra.  
A 13 gyermek 3 családban él: kettő 3 gyermekes, és egy 7 gyermekes család. 
A gyermekek közül 2 fő 6 éven aluli, 10 fő 7-14 év közötti egy fő 15-18 év közötti. 
 
2010. július 1-jén 3 család 13 gyermeke, majd november 1-jén is 3 család 13 gyermeke volt jogosult 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. 
 
A kedvezmény miatt július hónapban 13 x 5.800.-Ft = 75.400.-Ft, illetve november hónapban is 13 x 
5.800.-Ft = 75.400.-Ft került kifizetésre. Ezt az összeget a központi költségvetés biztosítja. 
 
2010. 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. 2010. 
évben ilyen igény nem merült fel.  
 
Az önkormányzat részt vesz a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázaton. Az elmúlt évben 3 fő 
részesült támogatásban, összesen 60 e Ft került átutalásra. 
 
 



3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
 
Gyermekjóléti alapellátások biztosítása: 
A gyermekjóléti szolgálatot 2005. január 1-jétől a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú 
Kistérségi Társulás oldja meg. A gyermekek napközbeni ellátását a településen egy Napközi Otthonos 
Óvoda biztosítaná, de erre még nem volt szükség.  
Gyermekek átmeneti gondozását a községben egyelőre nem lehet megoldani, de még nem volt rá 
igény.  
2009. szeptember1-től önként vállalt feladatként, bölcsődei elhelyezést tud biztosítani a Kőszegi 
Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül. 
 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 
Védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés nem volt. 
Velem községben hatósági intézkedésre 2010. évben nem került sor. 
 

5. Gyámhivatal Kőszegen működik. 
 

6. Ellenőrzések: 2010. évben ellenőrzés nem volt. 
 

7. Jövőre vonatkozó elképzelések:  
 
A gyámhatóság tapasztalata szerint is a jelzőrendszer tagjainak együttműködése jó, a szervek döntő 
többsége egymással szoros kapcsolatot tart. Törekedni kell arra, hogy ez a jövőben is fennmaradjon, 
illetve tovább fejlődjön. 
 
8. Bűnmegelőzési program a településen nem készült. 
 
9. Milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek: 
 
Velem községben Napközi Otthonos Óvoda és egy klubkönyvtár működik.   
A gyermekek, fiatalok és családjaik részére szabadidős programok szervezésében a „VELAK”, az 
óvoda és a körzeti általános iskola vesz részt.  
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kezdeményezéseket támogatta és támogatja. 
     
Velem, 2011. május 3. 
 
 
 Wolf Viktória sk. 

körjegyző 
 


