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ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG JEGYZ ŐJE, MINT ELJÁRÓ 
ELSŐFOKÚ GYÁMHATÓSÁG RÉSZÉR ŐL A 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT ADATOK 

ALAPJÁN 
 
 

Kiszombor Nagyközség Jegyzője a gyermekek védelméről 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 elő: 
 
A település demográfiai mutatói, a 0-18 éves korosztály adatai 
 
    Kiszombor Nagyközség lakosainak száma: 4081 fő, ebből: 
    0-18 évesek száma: 772 fő, ezen belül:  
    0-3 évesek száma: 115 fő 
    3-6 évesek száma: 129 fő 
    6-14 évesek száma: 345 fő 
   14-18 évesek száma: 183 fő. 
 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapján 2013. augusztus 
hónapjában 132 család 263 gyermeke (ebből 21 fő fiatal felnőtt) részesült gyermekenként 
5.800,-Ft. összegű készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában, természetbeni támogatásban, összesen: 1.525.400,-Ft. összegben. 
2013. november hónapban a természetbeni támogatás 123 család 246 gyermeke (ebből 14 fő 
fiatal felnőtt) részére 1.426.800,-Ft. összegű volt. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének indokolásaként a kérelmezők 
elsősorban alacsony jövedelmüket, illetve sok esetben egyedülállóságukat jelölték meg. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására 
2013. évben 19 esetben került sor. Az elutasítás oka minden esetben az volt, hogy a becsatolt 
jövedelemigazolások alapján a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem meghaladta a jogosultsági feltételként jogszabályban meghatározott összeghatárt 
(37.050,-Ft./hó, illetve 39.900.-Ft/hó). Az elutasítottak családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem: 37.559,-Ft./hó és 76.997,-Ft./hó között mozgott.  
3 alkalommal került sor az eljárás megszüntetésére azon okból, hogy a kérelmező a 
hiánypótló felhívásban megjelölt határidőig a kérelméhez nem mellékelte a jogszabályban 
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előírt kötelező igazolásokat, nyilatkozatokat (tipikusan: a szülői felügyeletet együttesen 
gyakorolni jogosult, különélő szülők gyámhivatali jegyzőkönyvbe rögzített megállapodását 
arra vonatkozóan, hogy a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja). 
 
2013. év folyamán 31 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 
kellett megszüntetni. A megszüntetés okai: 

16 esetben az iskolai tanulmányok befejezése volt,  
1 gyermek esetén a család vagyoni helyzetében bekövetkezett kedvező változás,  
12 gyermek esetén a család (5 család) jövedelmi helyzetében bekövetkezett pozitív 

változás  
2 gyermek esetén a szülő felügyeleti jogának megváltozása. 

Illetékességváltozás miatt 1 gyermek esetben kellett átadnia más település jegyzőjének a 
keletkezett iratanyagot. 
 
    - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2013. évben 15 
alkalommal ülésezett, és 476 db határozatot hozott. 
Ebből rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem 53 db volt és 87 
gyermeket érintett 118 esetben (több gyermek 2, illetve 3 alkalommal is részesült 
támogatásban). 
A kérelmek indokolásaként a kérelmezők elsődlegesen alacsony jövedelmüket, illetve 
munkanélküliségüket jelölték meg. 
Elutasításra csupán 6 esetben került sor. A Bizottság a kérelmek elutasításánál figyelemmel 
volt a családok jövedelmi viszonyaira, valamint arra a körülményre, hogy a kérelmező 
gyermekét az elutasítást nem sokkal megelőzően nagyobb összegű rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesítette. 
A Bizottság által megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatások formája (pénzbeli/ 
természetbeni), valamint összege a családok szociális körülményei, a létfenntartásukat 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek, körülmények mérlegelése alapján esetenként eltérő 
volt.  
 
    - egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatás: 
• Óvodáztatási támogatás címén 2013. évben mindösszesen 170.000,-Ft. került kifizetésre a 
jogosult szülők részére.  
2013. június hónapjában 12 halmozottan hátrányos helyzetű, óvodás gyermek (aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, továbbá a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) 
jegyzői eljárás keretében önkéntes nyilatkozatot tett(ek) arra vonatkozóan, hogy a gyermek 
hároméves koráig legfeljebb az általános iskola 8. évfolyamát fejezték be sikeresen) részesült 
óvodáztatási támogatásban. A támogatás összege összesen: 120.000,-Ft. Minden esetben 
második és további alkalommal részesült támogatásban a gyermek. 
2013. december hónapjában második, illetve további alkalom jogcímén 5 gyermek részesült 
10.000,-Ft./gyermek összegű támogatásban, összesen: 50.000,-Ft. összegben. 
2013. évben óvodáztatási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására nem 
került sor.  
A tárgyévben 7 gyermek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát kellett megszüntetni. A 
megszüntetés oka 4 esetben a gyermek óvodai nevelésben való részvételének befejeződése 
volt, 3 gyermek esetén a jogszabályban megengedett mértéket meghaladó óvodai hiányzás  
volt.  
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• A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 57/2012.(XI. 29.) BM rendelet, valamint Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 1/2013. (I. 
14.) önkormányzati rendelete alapján Kiszomboron összesen 74 erdei m3 kemény fa került 
kiosztásra 2013. január-február hónapban 

117 család részére,  
 31 család 1 erdei m3-t 
 86 család 0,5 erdei m3-t 
ebből 50 család kisgyermeket nevel. 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet, valamint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 24/2013.(XI. 29.) 
önkormányzati rendelete alapján 2013. december hónapban 161 erdei m3  tűzifa került 
megrendelésre Kiszomboron - ebből december hónapban 88,5 erdei m3 került kiosztásra  

122 család részére,  
 11 család 2 erdei m3-t 
 22 család 1 erdei m3-t 
 89 család 0,5 erdei m3-t 
ebből 50 család kisgyermeket nevel. 

1 erdei m3 tűzifa támogatás 17.780,- Ft/m3 értékű, melyet 3.000,- Ft/m3 szállítási költség 
terhel. 
 
• Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában jelenleg 
Kiszomborról 2 tanuló vesz részt, részükre a tanév idejére 20-20.000,- Ft ösztöndíjat folyósít 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata.  
 
• A Bizottság 2013. márciusi ülésén 33 családot, - közülük 10 gyermeket nevelő családot - 
részesített átmeneti segélyként vetőmag természetbeni támogatásban. A támogatás 
nyújtásának feltétele volt, hogy a család tagja aktív korúak ellátásában részesüljön és a 
lakókörnyezetében a kert megfelelő módon elő legyen készítve (felásva, felszántva) a 
vetőmagok részére. A családoknak átadott vetőmag kb. 1 kislánc (360 m2) területre való 
burgonya, borsó, bab, tök és sárgarépa magból tevődött össze. 
 
• Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a karácsonyi ünnepek alkalmával a Kiszombor 
közigazgatási területén lévő oktatási-nevelési intézményben nevelkedő, tanulmányokat 
folytató, – 14 év alatti – gyermekek részére adományozott tartós élelmiszerekből összeállított 
ajándékcsomagot 1.000,-Ft./gyermek értékben, összesen 477.000,-Ft. összegben (477 
gyermek részére). A megajándékozott gyermekek közül 171 gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő volt.  
 
• Az újszülöttek támogatásáról szóló 17/2008. (VI. 04.) KKÖT rendelet alapján Kiszombor 
Nagyközség Polgármestere 2013. évben 4 fő, előző évben született, Kiszombor településen 
élő gyermek számára állapított meg 15.000,-Ft./gyermek összegű egyszeri pénzbeli 
támogatást, összesen 60.000,-Ft. összegben. A támogatások a hivatkozott rendelet 2. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az újszülött gyermekek nevén vezetett Start-számlákon 
kerültek elhelyezésre.  
 
A gyermekétkeztetés megoldásának módja: 
2013. évben óvodai étkezésben átlagosan 106 gyermek részesült. 
Az óvodában az étkezési térítési díj a következőképpen alakult:  
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100 %-os térítési díj: átlagosan 42 gyermek/év, 
50 %-os térítési díj: átlagosan 11 gyermek/év, 
ingyenes: átlagosan 53 gyermek/év. 
 

2013. évben iskolai étkezésben átlagosan 203 gyermek részesült. 
Az iskolában az étkezési térítési díj az alábbiak szerint alakult a tárgyévben: 
100 %-os térítési díj: átlagosan 47 gyermek/év, 
50 %-os térítési díj: átlagosan 37 gyermek/év, 
ingyenes: átlagosan 119 gyermek/év.  
 

A nyári tanítási szünetben 78 gyermek részesült napi egyszeri meleg étkeztetésben 
(1.821.660,- Ft). 
 
Az önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő kiadások nagysága: 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 1.415.000,-Ft.  
(Ebből pénzbeli támogatás: 165.000,-Ft., természetbeni támogatás: 1.250.000,-Ft.)  
• HPV-vakcina beszerzése a 12-14 éves lányok részére: 607.000,-Ft, 
• Újszülöttek támogatása: 60.000,-Ft, 
• Karácsonyi csomag        477.000,-Ft,  
• Arany János ösztöndíj:  40.000,- Ft, 
Tűzifa támogatásra fordított összeg (támogatás + önkormányzati önrész) 3.517.660,- Ft.  
 
A felsoroltakon kívül az önkormányzatot terhelő, gyermekeket esetlegesen érintő szociális 
ellátások is előfordulnak, amelyek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (Szt.) hatálya alá tartoznak, például: lakásfenntartási támogatás, aktív 
korúak ellátása.. 
Normatív lakásfenntartási támogatásban 76 - 18 év alatti gyermeket nevelő - család részesült.  
A korábbi években az önkormányzatok jegyzőinek hatáskörében lévő ellátások közül: 

a kiskorú gyermekek részére a közgyógyellátás alanyi jogcímen történő megállapítása, 
illetve a nyilvántartása (magasabb összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg 
gyermek esetén) 2013. január 1-től a járási hivatalok hatásköre, 

a mozgáskorlátozottak részére megállapított közlekedési támogatás viszont megszűnt, 
utoljára 2012. évben került megállapításra.  
 
Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
 
2013. év január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások és a járási hivatalok kialakítása 
miatt - a 2012. évben még jegyzői hatáskörben lévő gyámhatósági - hatáskörök átkerültek a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Gyámhivatal hatáskörébe. Ilyenek például a 
védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, a tankötelezettség elmulasztásával 
kapcsolatos intézkedések. Ennek megfelelően 2012. december 31-én folyamatban lévő ügyek 
közül 5 család gyermekeinek védelembe vételi ügye és 9 gyermek iskoláztatási támogatás 
szüneteltetése ügyében folyó, illetve már határozattal lezárt, de intézkedés alatt álló ügy került 
át a járási hivatalhoz. 
 
2013. évben Kiszombor Nagyközség Jegyzője, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot nem 
vett fel. Kiszombor Nagyközség Anyakönyvvezetője előtti eljárásban teljes hatályú apai 
elismerő nyilatkozattal 13 gyermek családi jogállása került rendezésre. 
 
Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai: 
Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzésre 2013. évben nem került sor. 
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Gyermekvédelmi prevenciós elképzelések a jövőre vonatkozóan: 
 
A gyermeket nevelő szülők, a gyermekvédelem területén dolgozók előtt ismertek azok a 
sokszor nem könnyű feladatok, amelyeket ahhoz kell tennünk, hogy gyermekeink nyugodt, 
kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó, egészséges testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődést 
biztosító családi környezetben nevelkedjenek, és a gyermekvédelmi intézkedések 
megelőzhetőek, elkerülhetőek legyenek. 
A gyermekvédelmi prevenció keretében kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a 
szülőkben tudatosítsuk, hogy példát mutatnak gyermekeik számára, a jó és a rossz szokásaik, 
magatartásuk, életmódjuk és életvezetésük egyaránt mintaként szolgálnak az általuk nevelt 
generációnak.  
 
 
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
Az önkormányzat igyekszik a településen működő civil szervezetekkel szoros együttműködést 
kialakítani, illetve fenntartani. Általánosságban elmondható, hogy a helyi civil szervezetek 
szabadidős programok szervezésével (pl.: nyári honismereti tábor, nyelvi tábor, 
sportrendezvények) széleskörű lehetőséget biztosítanak a településen élő gyermekek számára 
a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati gyámhatósági munkáról a 
fentiekben összegzett átfogó értékelést elfogadni szíveskedjen. 
  
 
 
Kiszombor, 2014. május 19. 
 
 
 
                                                                     Tisztelettel: 
 
 
 

                                                                                              Dr. Kárpáti Tibor 
                                                                                             jegyző  



Tárgy: A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén 
 
___/2014.(V. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
meghatározott átfogó éves értékelés keretében megismerte, megtárgyalta és elfogadta a 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: Kiszombor, Óbébai u. 11.) 
által, valamint a Kiszombori Polgármesteri Hivatal által készített, a 2013. évi 
gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 

6741 Szeged, Rákóczi tér 1. 
- Kunné Horváth Izabella intézményvezető 
-     Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport 
- Irattár 
 
 


