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ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG JEGYZİJE, MINT ELJÁRÓ 
ELSİFOKÚ GYÁMHATÓSÁG RÉSZÉRİL A 2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT ADATOK 

ALAPJÁN 
 
 

Kiszombor Nagyközség Jegyzıje a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében, továbbá a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú mellékletében foglaltak alapján 
Kiszombor Nagyközség területén a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról az alábbi átfogó értékelést terjesztem elı: 
 
 
 
A település demográfiai mutatói 
Kiszombor Nagyközség lakosainak száma 2010. évben 4140 fı volt, 
ebbıl 0-18 év közötti gyermekek száma: 819 fı, ezen belül:  
 
0-2 évesek száma:                     98 fı 
3-5 évesek száma:                   123 fı 
6-13 évesek száma:                 336 fı 
14-18 évesek száma:               262 fı 
 
 
18-25 évesek száma:     432 fı 
19-59 évesek száma:             2420 fı  
60-100 évesek száma              901 fı  
 
 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2010. évben 202 család 340 gyermeke 
részesült, a 340 gyermekbıl 34 fı nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 
fiatal felnıtt. (egyetem 7 fı, fıiskola 1 fı, szakiskola 20 fı, gimnázium 3 fı, szakközépiskola 
3 fı) A kedvezmény igénylésének indoklásaként a kérelmezık elsısorban alacsony 
jövedelmüket jelölték meg. 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapján 2010. július 
hónapjában 171 család 318 gyermeke (ebbıl 30 fı fiatal felnıtt) részesült gyermekenként 
5.800,-Ft. összegő pénzbeli támogatásban, összesen: 1.844.000,-Ft. összegben. 
A pénzbeli támogatás 2010. november hónapjában 176 család 322 gyermeke (ebbıl 27 fı 
fiatal felnıtt) részére 1.867.000,-Ft. összegő volt. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem 
elutasítására 2010. évben 4 család 5 gyermeke esetében került sor. Az elutasítás oka minden 
esetben az volt, hogy a becsatolt jövedelemigazolások alapján a gyermeket gondozó 
családban az egy fıre esı havi nettó jövedelem meghaladta a jogosultsági feltételként 
jogszabályban meghatározott összeget (37.050.-Ft./hó, illetve 39.900,-Ft./hó). Az elutasítással 
érintett családoknál az egy fıre esı havi jövedelem 44.306,-Ft. és 56.472,-Ft. között mozgott. 
 
2010. év folyamán 9 gyermek kedvezményre való jogosultságát kellett megszüntetni 
jövedelemváltozás, 3 gyermek ideiglenes elhelyezés majd átmeneti nevelésbe vételük miatt, 
illetve 3 fiatal felnıtt gyermek iskolai tanulmányainak befejezése miatt. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) 2010. évben 240 család 348 gyermekét részesítette.  
A kérelmek indoklásaként a kérelmezık elsıdlegesen alacsony jövedelmüket, 
munkanélküliségüket, az elvált és külön élı szülık, a fizetésre kötelezett által meg nem 
fizetett gyermektartásdíj hiányát valamint egyedülállóságukat jelölték meg.7 
A Bizottság által megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatások formája (pénzbeli/ 
természetbeni), valamint összege a családok szociális körülményei, a létfenntartásukat 
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetek, körülmények mérlegelése alapján esetenként eltérı 
volt.  
A Bizottság és a Képviselı-testület 2010. évben összesen 7.038.195,-Ft. összegő támogatás 
kiutalásáról döntött, amely tartalmazza :  
*2010. évben 15 család újszülött gyermeke részére (15.000.-Ft/család) folyósított 225.000.-Ft, 
* az egészség megırzése címén 12-14 éves leányok érdekében, HPV vakcina beszerzésére 
   fordított 770.309.-Ft összeget,  
* a júliusban , illetve novemberben kifizetésre került – az egyszeri gyermekvédelmi támogatás 
   3.712 000.-Ft összegének a 10%-át         371.200.-Ft összegét, 
* 120 család 220 gyermeke részére kiutalt karácsonyi csomag           660.000.-Ft  összegét, 
* ingyenes tankönyv támogatás önkormányzatot terhelı részét      2. 658. 630.-Ft összegét, 
* a nyári szünetben biztosított ingyenes étkeztetésre fordított         1. 313.500.-Ft  összegét,  
* a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                       1.040.186.-Ft   összegét 
 
A Bizottság 2010. évben szociális ellátás megállapítása ügyben az év folyamán 14 
alkalommal ülésezett, és összesen 487 db határozatot hozott. Ebbıl rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem 173 db. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására 4 
alkalommal került sor.  
A kérelmezı által benyújtott kérelem alapján a kérelmezı a jogosultsági feltételeknek nem 
felelt meg. Általában magasabb volt a jövedelme a kérelmezınek a jogosultsági feltételeket 
szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottnál.  
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A Bizottság - hivatkozva Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2003. 
(V. 5.) KKÖT rendeletének 5. § (1) bekezdésében foglaltakra: „…Elsısorban azokat a 
gyermekeket, illetve családjukat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, 
akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni...” – elutasította a kérelmet. 
 
Eseti átmeneti segély megállapítása ügyben 157 db, lakásfenntartási támogatás 
megállapítása ügyben 124 db határozatot hozott, és ez a két támogatási forma megállapításra 
került gyermekes családok részére is. A gyermekes családok kérelme a kétféle szociális 
támogatási formában a beérkezett összes kérelemhez viszonyított aránya kb. 60 %.  
 
Óvodáztatási támogatásban 2010. június hónapjában 25 halmozottan hátrányos helyzető 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, továbbá a törvényes felügyeletet 
gyakorló szülı(k) jegyzıi eljárás keretében önkéntes nyilatkozatot tett(ek) arra vonatkozóan, 
hogy a gyermek hároméves koráig legfeljebb az általános iskola 8. évfolyamát fejezték be 
sikeresen) óvodás gyermek részesült. A támogatás összege: 10.000,-Ft./gyermek, összesen: 
320.000,-Ft. 
2010. december hónapjában 1 gyermek részesült elsı alkalommal 20.000.-Ft, és 21 
gyermek (10.000.-Ft/fı) 210.000.- Ft összesen 230.000.-Ft óvodáztatási támogatásban. 
2010. évben mindösszesen 550.000,-Ft összegben került kifizetésre. (központi normatív 
támogatás) 
 
Óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása arra tekintettel, hogy a 
rendszeres óvodába járás a jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem valósult meg 1 
esetben került sor.  
A tárgyévben, 6 gyermek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát kellett megszüntetni. 
(6 esetben a gyermek óvodai nevelésben való részvétele befejezıdött.)  
 
A Bizottság a karácsonyi ünnepek alkalmával 120 család 220 – 14 év alatti – gyermeke 
részére adományozott élelmiszer-ajándékcsomagot 3.000,-Ft./fı értékben, összesen 660.000,-
Ft. összegben. 
 
Az újszülöttek támogatásáról szóló 17/2008. (VI. 04.) KKÖT rendelet alapján Kiszombor 
Nagyközség Polgármestere 15 fı, 2010. évben született, Kiszombor településen élı gyermek 
számára állapított meg 15.000,-Ft/fı összegő egyszeri pénzbeli támogatást, összesen 
225.000,-Ft. összegben, amely a hivatkozott rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
az újszülött gyermek nevén vezetett Start-számlán került elhelyezésre.  
 
A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, a kedvezményben részesülıkre vonatkozó 
statisztikai adatok: 
2010. évben óvodai étkezésben átlagosan 159 gyermek, iskolai étkezésben átlagosan 199 
gyermek részesült havonta. 
Az óvodában az étkezési térítési díj függvényében az adagszám a következıképpen alakult:  
100 %-os térítési díj: 782 fı átlag         65 adag/hó 
50 %-os térítési díj:   256 fı                  21 adag/hó 
ingyenes:                   878 fı                  73 adag/hó 
Az év folyamán 1916 fı gyermek részesült óvodai étkeztetésben, átlagban 159/fı/ hó. 
Az iskolában az étkezési térítési díj függvényében az adagszám a következıképpen alakult: 
100 %-os térítési díj: 771 fı gyermek   81 adag/hó 
50 %-os térítési díj:   437 fı                  46 adag/hó 
ingyenes:                 1187 fı                125 adag/hó 
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Éves szinten az iskolai étkeztetésben részt vett gyermekek száma összesen 2395 fı, 
átlagban 252 fı/hó.  
 
A nyári szünetben 2010. június 21. napjától 2010. augusztus 31. napjáig, 44 munkanapra 
10 fı, 51 munkanapra 72 fı rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 
részesült ingyenes étkeztetésben, összesen 2.462.060,-Ft. összegben. (Ebbıl az önkormányzat 
által fizetett térítési díj összege: 1.089.920,-Ft.) 
 
44 napra 10 fı ellátása         440 adag  
51 napra 72 fı ellátása      3.672 adag  
összesen: 82 fı ellátása     4.112 adag  
 
Az önkormányzatot terhelı szociális, gyermekeket érintı kiadások nagysága: 
   Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 3.712.000,-Ft  
* ennek az összegnek a 10 %-a      371.200,-Ft az önkormányzati kiadás. 
* rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  1.040.186,-Ft 
* újszülöttek támogatása:       225.000,-Ft 
* HPV vakcina        770.309.-Ft 
* karácsonyi csomag               660.000.-Ft 
* tankönyvtámogatás     2.658.630.-Ft 
 
 
A felsoroltakon kívül az önkormányzatot terhelı, gyermekeket esetlegesen érintı 
szociális ellátások is elıfordulnak, amelyek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) hatálya alá tartoznak, például: 28 fı gyermek 
közgyógyellátásra, 65 fı lakásfenntartási támogatásra, 3 fı mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatásra, 4 fı gyermek szülıje beteg gyermeke ápolása címén ápolási 
díjra jogosult stb… 
 
 
Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
2010. évben védelembe vett gyermekek száma: 15 fı (Az intézkedés 9 családot érint.) 
A védelembe vétel oka mindegyik esetben szülınek felróható elhanyagoló magatartásból 
eredı, valamint a tanköteles korú gyermek iskolai tanórákról 50 órát meghaladó 
hiányzása, a gyermek által elkövetett szabálysértés, vagy gyermek magatartásából eredı 
problémák miatt keletkezı - veszélyeztetettség volt.  
2010. december 31. napján nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma: 32 fı, az 
érintett gyermekek 16 családban élnek. 
Az év folyamán végzett felülvizsgálatok során: egy esetben a védelembe vétel fenntartása 
mellett döntött a gyámhatóság, egy esetben eredményes gondozást követıen a védelembe 
vétel megszüntetésére került sor, két gyermek esetében ideiglenes elhelyezés, majd a 
Gyámhivatal által átmeneti nevelésbe vételük miatt a védelembe vétel megszüntetésre 
került, egy esetben nagykorú válás miatt a védelembe vétel megszőnt.  
Eredménytelen védelembe vételrıl egy család 8 gyermeke ügyében értesítettük a 
gyámhivatalt. 
2010. évben ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 gyermek esetében került sor (az intézkedés 1 
családot érintett). Az intézkedésre azért került sor, mert a kiskorú gyermekek súlyos 
veszélyeztetettsége fenn állt, azonnali intézkedésre volt szükség, mert a védelembe vétel 
keretében nyújtott segítség mellett a gyermekek családi környezetben való megfelelı 
fejlıdése nem volt biztosított. 
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A gyámhivatali felülvizsgálatok során 1 esetben családba fogadásról, 2 esetben az 
ideiglenes hatályú elhelyezést követıen, két gyermek átmeneti nevelésbe vételérıl született 
határozat. 
 
 
Gyermekvédelmi prevenciós elképzelések a jövıre vonatkozóan: 
A gyermekvédelmi rendszer tudomására jutó gyermek veszélyeztetési esetek száma 
emelkedı, bár egész biztosan nem kerül minden eset a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
szakemberek látókörébe. Annak érdekében, hogy a településünkön élı gyermekek 
mindegyike számára biztosított legyen gyermeki jogainak védelme, a gyermekekkel napi 
kapcsolatban lévı intézmények kiemelt feladata, hogy a rendelkezésükre álló minden 
törvényes eszközzel elısegítsék a veszélyeztetett környezetben élı gyermekek látens 
problémáinak feltárását, folyamatos figyelemmel kísérését, panaszaik meghallgatását, és 
szükség esetén, a tudomásukra jutott információkat a gyermekvédelmi szervekhez soron kívül 
továbbítsák.  
Az életviteli problémákkal, életvezetési nehézségekkel, egyéb jellegő konfliktushelyzettel 

küszködı gyermekek és azok családjainak számára - a pszichológiai segítségnyújtás nagyobb 

mértékő elérhetıségének biztosítására, (különösen az iskolákban) illetıleg az iskolákban egy 

fı családgondozó foglalkoztatása is javíthatna a gyermekek helyzetén. Az oktatási 

szakemberek és a kormányzati törekvések remélhetıen a késıbbiekben megteremtik ennek 

feltételeit, és a nehezen kezelhetı gyermekek integrált oktatásba történı bevonása 

eredményesebb lehet. 

 
A gyermekvédelem területén dolgozó munkatársaknak a továbbiakban is a prevenció, a 
megelızés fontosságát kell szem elıtt tartaniuk a gyermekeket érintı súlyos válsághelyzetek 
kialakulásának megelızése érdekében. 
 
 
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmőködés 
A településen mőködı civil szervezetek a gyermekjóléti alapellátásban, illetve a 
gyermekvédelmi szakellátásban szervesen nem vesznek részt, elsıdlegesen szabadidıs 
programok szervezésével (pl: nyári honismereti tábor, nyelvi tábor szervezése) nyújtanak 
lehetıséget a településen élı gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az önkormányzati gyámhatósági munkáról a 
fentiekben összegzett átfogó értékelést elfogadni szíveskedjen. 
  
 
 
Kiszombor, 2011. március 30. 
 
 
                                                                     Tisztelettel: 
 
 
 

                                                                                              Dr. Kárpáti Tibor 
                                                                                             jegyzı  

 


