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ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG JEGYZ ŐJE, MINT ELJÁRÓ 
ELSŐFOKÚ GYÁMHATÓSÁG RÉSZÉR ŐL A 2017. 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: 
 

1. A település demográfiai mutatói, a 0-18 éves korosztály adatai 
 
    Kiszombor Nagyközség lakosainak száma 2017. január 1-jén: 3929 fő, ebből: 
    0-18 évesek száma: 699 fő, ezen belül:  
    0-2 évesek száma: 96 fő 
    3-5 évesek száma: 93 fő 
    6-13 évesek száma: 306 fő 
   14-18 évesek száma: 204 fő. 
 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
18 év alattiak 
száma 

775 772 758 714 699 699 

0-2 évesek száma 119 115 94 121 88 96 
3-5 évesek száma 120 129 97 95 84 93 
6-13 évesek 
száma 

336 345 347 333 328 306 

14-18 évesek 
száma 

200 183 220 165 199 204 

18 év felettiek 
száma 

3311 3309 3296 3277 3261 3230 

Kiszombor 
összesen 

4086 4081 4054 3991 3960 3939 
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapján 2017. augusztus 
hónapjában 64 család 130 gyermeke (ebből 2 fő fiatal felnőtt) részesült kész étel, ruházat, 
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, természetbeni 
támogatásban, összesen: 818.000,-Ft összegben. 
Jogszabályváltozás következtében 2017. évben a támogatási összeg a hátrányos, halmozottan 
hátrányos gyermekek esetében emelt összegű, 6.500 Ft-os összegben került kiosztásra 76 
gyermek részére, míg a többi 54 gyermek tekintetében 6.000 Ft-os utalvány formájában.  
2017. november hónapban a természetbeni támogatás 61 család 123 gyermeke (ebből 3 fő 
fiatal felnőtt) részére 772.000,-Ft összegű volt. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 68 fő.  
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 
2017. évben 1 család 2 gyermeke esetben került sor.  
Az elutasítás oka, hogy a becsatolt jövedelemigazolások alapján a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladta a jogosultsági feltételként 
jogszabályban meghatározott összeghatárt (39.900.-Ft/hó). Az elutasítottak családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem: 44.516,-Ft/hó volt.  
Az eljárás megszüntetésére nem került sor. 
 
2017. év folyamán 32 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 
kellett megszüntetni.  
A megszüntetés okai: 

7 esetben nagykorú kérelmező iskolai tanulmányainak befejezése volt,  
22 gyermek esetén a család (4 család) jövedelmi helyzetében bekövetkezett pozitív 

változás, 
2 esetben (2 család) a szülői felügyeleti jog megváltozása miatt. 

Illetékességváltozás miatt – 1 család más településre költözése - 1 gyermek esetében kellett 
átadnia más település jegyzőjének a keletkezett iratanyagot. 
 

Megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos és 
halmozottan hátrányos gyermekek és családok száma Kiszomboron 2017. december 31-én 

 

S
orszám

 

Megnevezés Ö
sszesen 

Korcsoportonként (életkor) 

0-2 3-5 6-13 14-17 18- 

1. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek 
száma 

125 5 12 72 31 5 

2. Ebből HH  31 1 3 17 8 2 

3. 

 E
zen belül 

-    -alacsony iskolai végzettség 14 1 2 8 3  

4.    -alacsony foglalkoztatottság 4   2 2  

5.   -elégtelen lakókörnyezet 13 0 1 7 3 2 
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6. Ebből HHH 36 2 3 17 12 2 
7. - E

zen belül 

-    -alacsony iskolai végzettség 
és alacsony 
foglalkoztatottság 

0      

8.    -alacsony iskolai végzettség 
és elégtelen lakókörnyezet 

0      

9.   -alacsony foglalkoztatottság 
és elégtelen lakókörnyezet 

36 2 3 17 12 2 

1
0. 

Családok száma amelyekben HH 
gyermekek élnek 

10 

1
1 

Családok száma amelyekben HHH 
gyermekek élnek 

15 

 
 
Egyéb a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatások 
 
    - rendkívüli települési támogatás (önkormányzati segély) gyermekekre tekintettel: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2017. évben 16 
alkalommal ülésezett, és 357 db határozatot hozott. 
Ebből gyermekre tekintettel rendkívüli települési támogatás megállapítására benyújtott 
kérelem 30 db volt és 53 gyermeket érintett (több gyermek 2, illetve 3 alkalommal is részesült 
támogatásban). 
A kérelmek indokolásaként a kérelmezők elsődlegesen alacsony jövedelmüket, a magas 
fűtésköltséget illetve munkanélküliségüket jelölték meg. 
Elutasításra nem került sor gyermeket érintő kérelem esetén.  
A Bizottság által megállapított rendkívüli települési támogatás, formája (pénzbeli/ 
természetbeni), valamint összege a családok szociális körülményei, a létfenntartásukat 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek, körülmények mérlegelése alapján esetenként eltérő 
volt. A szociális célú tűzifa támogatáson felül a rendkívüli települési támogatás 
vonatkozásában is jellemzően a téli tüzelő, tűzifa támogatás igénylése volt számottevő.  
 
    - egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatás: 
• szociális célú tűzifa támogatás 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának jogcímében foglaltakra 
tekintettel 2016. évben 157 erdei m3 tűzifa került megvásárlásra Kiszomboron, melyet 
legkésőbb 2017. február 15-ig kellett kiosztani és eljuttatni a jogosultakhoz.  
Ebből 2017. január hónapban Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 25/2016.(XI. 15.) önkormányzati rendelete alapján 
51 erdei m3 került kiosztásra 

64 család részére,  
 1 család 1,5 erdei m3-t, 

36 család 1 erdei m3-t, 
 27 család 0,5 erdei m3-t, 
ebből 27 család gyermeket nevel. 

1 erdei m3 tűzifa támogatás 19.050,- Ft/ m3 értékű, melyet 2.500,- Ft/ m3 + ÁFA szállítási 
költség terhel. 
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A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímében foglaltakra tekintettel, 2017. 
évben 229 erdei m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásához kapott támogatást 
önkormányzatunk. 2017. november és december hónapban 194,5 erdei m3 tűzifa került 
kiszállításra szociálisan rászorult  

129 család részére, 
 78 család 1 erdei m3-t, 
 3 család 1,5 erdei m3-t, 

32 család 2 erdei m3-t, 
 16 család 3 erdei m3-t, 

ebből 51 család gyermeket nevel 
 
• Mezőgazdasági terménysegély: 
Az Önkormányzat a „járási startmunka mintaprogram” mezőgazdasági programeleme 
keretében különböző mezőgazdasági terményeket termelt 2017. évben.  
A pályázati program szerint a megtermelt terményt elsősorban az önkormányzat saját konyhái 
nyersanyag szükségletének kielégítésére kell felhasználni (közvetlenül friss állapotban, vagy 
tartósítás útján), az ezután fennmaradó felesleget szociális alapon rászorultak részre lehet 
kiosztani (átmeneti segélyként és képviselő-testületi döntés alapján támogatásként) vagy 
esetleg értékesíthető. A megtermelt termények hosszabb idejű raktározása jelentős 
állagromlást eredményez. A bölcsődekonyhai hasznosítás, feldolgozás után fennmaradó 
többlet mielőbbi kiosztásáról gondoskodni kell, ezért indokolt az érés ütemében történő, 
folyamatos felhasználásról szociális rászorultsági alapon gondoskodni. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a természetben nyújtott 
mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2015.(VII. 2.) önkormányzati rendelete alapján 
2017. évben - júniustól októberig a termények érésének, betakarításának az ütemében  

 zöldborsót (196,8 kg), zöldbabot (40 kg), főzőtököt (298,3 kg), cukkínit (270 kg), 
paprikát (111,4 kg), paradicsomot (363,2 kg), vöröshagymát 2277,1 kg), burgonyát 
(2499,2 kg), csemege kukoricát (60,9 kg), sütőtököt (203 kg) és céklát (273,4 kg)  

tudtunk kiosztani így 151 család részére természetbeni támogatásként a polgármester 374 
határozata alapján.  
 
• Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában Kiszomborról 2 
tanuló vett részt, részükre a 2016/2017. tanév második félévének idejére 10-10.000,- Ft 
ösztöndíjat folyósít Kiszombor Nagyközség Önkormányzata. 
 
• Tanév, nevelési év kezdetének támogatása: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanév, nevelési év 
kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 
16/2015.(VIII. 26.) önkormányzati rendelete alapján a szülők által augusztus és szeptember 
hónapban benyújtott kérelmek alapján 282 család 456 gyermeke jogán részesült a tanév, 
nevelési év kezdetének támogatásában. A gyermekek közül 375 általános, vagy középfokú 
intézményben 91 gyermek a kiszombori óvodában kezdte meg a tanévet. 
Az iskolai oktatási év kezdetére megállapított támogatás mértéke 8.000,- Ft gyermekenként.  
Az óvodai nevelési év kezdetére megállapított támogatás mértéke 5.000,- Ft/gyermekenként. 
A tanév, nevelési év kezdetének támogatása természetbeni támogatás formájában fogyasztásra 
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható utalvány (gyermekvédelmi 
Erzsébet-utalvány) formájában került kifizetésre a jogosult szülők részére 3.375.000 Ft. 
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• Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanév, nevelési év 
kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 
16/2015.(VIII. 26.) önkormányzati rendelete alapján a normatív kedvezményben nem 
részesülő, illetve 50 %-os támogatásban részesülő gyermekek étkezésének természetbeni 
támogatására van lehetőség.  
2016/17-es tanév második félévében 6 gyermek részesült támogatásban, 2017/18-as tanévre 3 
gyermek részesül 3.000,- Ft/hó és 1 kiskorú 1.500,- Ft/hó támogatásban, melyet közvetlenül 
az étkezést biztosító intézményhez utalja az önkormányzat.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a karácsonyi ünnepek alkalmával a Kiszombor 
közigazgatási területén lévő oktatási-nevelési intézményben nevelkedő, tanulmányokat 
folytató gyermek részére adományozott tartós élelmiszerekből összeállított ajándékcsomagot 
3.500,-Ft./gyermek értékben, összesen 1.463.000,-Ft összegben (418 gyermek részére). A 
megajándékozott gyermekek közül 344 gyermek szociálisan rászorult. (Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19/B. §-a alapján). 
 
• Az újszülöttek támogatásáról szóló 17/2008. (VI. 04.) KKÖT rendelet alapján Kiszombor 
Nagyközség Polgármestere 2017. évben 5 fő, előző évben született, Kiszombor településen 
élő gyermek számára állapított meg 15.000,-Ft./gyermek összegű egyszeri pénzbeli 
támogatást, összesen 75.000,-Ft összegben. A támogatások a hivatkozott rendelet 2. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az újszülött gyermekek nevén vezetett Start-számlákon 
kerültek elhelyezésre.  
 
• Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, mely a felsőoktatásban 
tanuló hallgatók részére nyújt támogatást. 
A 2017. évi ösztöndíjra 18 db „A” típusú (2 félév,10 hónap) és 4 db „B” típusú (6 egymás 
utáni félév 30 hónap) pályázat érkezett be, az önkormányzat 17 fő „A” típusú és 4 fő „B” 
típusú pályázót 12.000.- Ft/hó/fő támogatásban részesített, így összesen: 2.220.000.- Ft (1 
gyermek nem kezdte meg tanulmányait a 2017/18-as tanévben) összegben támogatta 2017-
ben a felsőoktatásban tanuló hallgatókat. 
 
A képviselő-testület a 166/2017.(IX. 26.) KNÖT határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A döntés ugyan 
2017-ben megtörtént, de a támogatás már a 2018. évet terheli.  
– 20 db „A” típusú és 3 db „B” típusú pályázat támogatásáról döntött a Képviselő-testület. 
Az ösztöndíj megállapításának feltételeként meghatározott felső határ szerint:  

- a családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500,- Ft/fő), 

- egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át (156.750,- Ft/fő). 
 
 
A gyermekétkeztetés megoldásának módja:  
Az önkormányzat az óvodai és általános iskolai gyermekétkeztetést a kiszombori Rónay-kúria 
étteremben működő Határbástya Kft-vel (6772 Deszk, Alkotmány u. 52.) kötött vállalkozási 
szerződés keretében látja el. 
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2017. évben óvodai étkezésben átlagosan 86 gyermek részesült. 
Az óvodában az étkezési térítési díj a következőképpen alakult:  
100 %-os térítési díj: átlagosan 8 gyermek/év, 
ingyenes: átlagosan 78 gyermek/év. 
 

2017. évben iskolai étkezésben átlagosan 201 gyermek részesült. 
Az iskolában az étkezési térítési díj az alábbiak szerint alakult a tárgyévben: 
100 %-os térítési díj: átlagosan 76 gyermek/év, 
50 %-os térítési díj: átlagosan 46 gyermek/év, 
ingyenes: átlagosan 79 gyermek/év.  
 
 

Szünidei gyermekétkeztetés 
 
Megnevezés Kötelezően 

biztosított 
Önként 
vállalt 

Ráfordított összeg 
 

HH HHH RGYK Támogatás Saját 
forrás 

Szünidei étkezésben 
részesült gyermekek 
száma 

23 31 28   

Életkori 
bontásban 

0-2 1 0    
3-5 2 2 2   
6-13 14 20 19   
14-18 6 9 6   

Szünidők 
típusa 
szerint 

Tavaszi 7 10  18.826  
Nyári 16 31 28 1.189.822 654.117 
Őszi 12 21  73.091  
Téli 21 14  73.822  

     1.355.561 654.117 

 
 
Az önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő kiadások nagysága: 
1./Gyermekeket érintő települési támogatás: 8.194.000.  
(Ebből pénzbeli támogatás: 2.538 ezer Ft, természetbeni támogatás: 5.656 ezer Ft)  
- Újszülöttek támogatása:  75.000,-Ft, 
- Szünidei gyermekétkeztetés: (nem HH-HHH gyermekek): 654.117,-Ft. 
- Karácsonyi csomag:  1.463.000,-Ft, 
- Tanév, nevelési év kezdetének támogatása: 3.375.000,- Ft, 
- Gyermekétkezési támogatás: 88.500,- Ft,  
- Arany János ösztöndíj:  20.000,- Ft, 
- Bursa Hungarica ösztöndíj:  2.220.000,- Ft, 
- Rendkívüli támogatás:  298.000,- Ft, 
2./Szociális célú tűzifa támogatásra fordított összeg 5.031.000,- Ft. (támogatás + 
önkormányzati önrész) 
3./Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 1.590.000,- Ft, 
 
A felsoroltakon kívül az önkormányzatot terhelő, gyermekeket esetlegesen érintő szociális 
ellátások is előfordulnak, ezek közül a legfontosabb a települési támogatásként 
megállapított lakásfenntartási támogatás, mely egy éven keresztüli rendszeres havi 
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segítséget jelent a családoknak a közüzemi szolgáltatások díjának fedezésében. 2017. 
december hónapban 128 család részére 2.500 - 9.100,- Ft közötti havi összeg került utalásra 
(ebből 50 család kiskorú gyermeket nevel) a víz-, villany-, gáz-, vagy a hulladék szállítást 
végző szolgáltatóhoz. 
 
 
Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai: 
Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzésre 2017. évben nem került sor. 
 
 
Gyermekvédelmi prevenciós elképzelések a jövőre vonatkozóan: 
A prevenciós munka fontossága továbbra is elsődleges. A gyermekvédelem területén dolgozó 
munkatársaknak a megelőzés fontosságát kell szem előtt tartaniuk a gyermekeket érintő 
súlyos válsághelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében. 
Az oktatási, nevelési intézményekben fontosnak tartom előadások tartását, oktatófilmek 
bemutatását, beszélgetések keretében a drogok, az alkoholfogyasztás, a dohányzás káros, 
egészség-, személyiségromboló hatásának megismertetését mind a gyermekekkel, mind a 
szülőkkel.  
Annak érdekében, hogy a településünkön élő gyermekek mindegyike számára biztosított 
legyen gyermeki jogainak védelme, a gyermekekkel napi kapcsolatban lévő intézmények 
kiemelt feladata, hogy a rendelkezésükre álló minden törvényes eszközzel elősegítsék a 
veszélyeztetett környezetben élő gyermekek látens problémáinak feltárását, folyamatos 
figyelemmel kísérését, panaszaik meghallgatását, és szükség esetén, a tudomásukra jutott 
információkat a gyermekvédelmi szervekhez soron kívül továbbítsák.  
A korosztályra jellemző problémák (pl.: kábítószer-használat, cigarettázás, iskolakerülés) 
megelőzése, kezelése érdekében a megfelelő szakemberek által tartott, az érintettek 
érdeklődését felkeltő előadások, foglalkozások útján való felvilágosító tájékoztatásnak, 
tanácsadásnak, pszichológiai segítségnyújtásnak nagyobb szerepet kellene biztosítani. 
A gyermekvédelmi prevenció keretében kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra is, 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, sporttáborok, 
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, 2018. május 22. 
                                                                     Tisztelettel: 
 
 

                                                                                              Dr. Kárpáti Tibor 
                                                                                             jegyző  
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1. melléklet 
 Kiszombor település demográfiai mutatóinak változása 

      2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Település 
lakóinak 
száma 4325 4286 4242 4140 4086 4086 4081 4054 3991 3960 

 
 

3939 
18 év feletti 
lakos 3379 3395 3365 3321 3311 3311 3309 3296 3277 3261 

 
3230 

0-18 éves 
összesen 946 891 877 819 775 775 772 758 714 699 

 
699 

0-2 éves 187 179 169 98 119 119 115 94 121 88 96 

3-5 éves 130 143 143 123 120 120 129 97 95 84 93 

6-13 éves 403 356 348 336 336 336 345 347 333 328 306 

14-18 éves 226 213 217 262 200 200 183 220 165 199 204 
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2. melléklet 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek megoszlása 

   

 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesült 
családok 

130 145 160 187 168 168 128 113 101 86 61 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesült 
gyermekek 

248 280 303 329 288 290 255 220 196 169 123 

RGYK-ban 
részsülő 
gyermekek 
száma a 18 év 
alatti lakosság 
arányához 
viszonyítva %-
ban 

26,22 31,42 34,55 40,17 37,16 37,42 33,31 29,02 27,45 24.18 17,60 

 
 

 
 
 


