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Tárgy: Átfogó értékelés 

Nagyhajmás Község 

Önkormányzat 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 

esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhivatalnak. 

A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

települési önkormányzat felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal 

javaslatait és az állásfoglalásáról, intézkedéseiről tájékoztatja. 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX: 

10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg azokat a tartalmi követelményeket, 

amelyek szerint a települési önkormányzatnak el kell készítenie a Gyvt. 96. § (6) bekezdésében 

előírt átfogó értékelését. 

 

A fent hivatkozott jogszabályok alapján elkészítettük az éves értékelést, az értékelés 3. 

pontjához – az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

vonatkozásában – a Szociális Gondozási Központ Mágocs Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

elkészítette 2021. évi beszámolóját (az intézményi beszámolóba építve). A Gyermekjóléti 

Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolót dr. Pitzné Makó Erzsébet intézményvezető az 

intézmény éves szakmai beszámolója keretében készítette el.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Nagyhajmás Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról készült beszámolóját fogadja el. 

Határozati javaslat: 

…………../2022. (…) sz. határozat 

Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Nagyhajmás Község 

Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó 

értékelést a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár Norbert  polgármester 

dr. Morvay Klaudia jegyző 

Mágocs, 2022. május 23. 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

 



Átfogó értékelés Nagyhajmás Község Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 
 

Lakosságszám: 314 fő (összesen) 

A település 0-18 éves korosztály demográfiai mutatói: 

 0-2 évesek 3-5 évesek 6-13 évesek 14-18 évesek Összesen 

Nagyhajmás 7  5 20 19 51 

 

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 7 fő, amely 7 családot érint 

(2021. december 31-i adat)  

Ebből:  

• 3 fő hátrányos helyzetű gyermek 

• 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek  

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma:0 fő 

Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: 

A 7 jogosult gyermek családjára vonatkozó egy főre jutó jövedelem szerinti eloszlás a következő szerint 

alakult: 

− 1 esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem érte el az egy főre 

jutó jövedelem 

− 5 esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének fele, illetve annál több, de az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegét el nem érő egy főre jutó jövedelem volt 

− 1 esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegét elérte, de nem haladja meg annak 

130%- át az egy főre jutó jövedelem 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok között: 

− a gyermekek életkora szerint többségben vannak a 6-17év közötti gyermeket 

nevelő családok; 

− a családok között többségben vannak az 1 gyermeket nevelő családok. 

− jogosult családok közül 3 esetben vallotta magát a szülő egyedülállónak. 

 Elutasítások száma: 0 

 

Az önkormányzatot terhelő kiadások nagysága: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás: 168.000 Ft 

 

                 2021. augusztus hónapban: 11 fő, 103.500 Ft 

                 2021. november hónapban:   9 fő,   64.500 Ft 

 

 

 

 



 

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai: 

Az iskolai tanévben a közoktatási intézményekben (éthordós elvitellel), valamint önkormányzat általi 

kiszállítással valósult meg a gyermekétkeztetés. 

 Tavaszi szünet 

(2 munkanap) 

Nyári szünetben 

(45 munkanap) 

Őszi szünetben 

(5 munkanap) 

Téli szünetben 

(7 munkanap) 

Igénybe vevő 

fő 

1 2 4 4 

Elfogyasztott 

adag 

2 80 20 28 

 

 

3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

Mellékelve: a Mágocsi Szociális Gondozási Központ 2021. évi munkájáról 2022. május 13. napján 

készült beszámolója. (készítette: dr. Pitzné Makó Erzsébet intézményvezető)  

Az intézményi beszámoló 5-6. oldala tartalmazza a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra 

vonatkozó beszámolót: 

 

„Család- és gyermekjóléti szolgálat  

Az ügyfélfogadások, és a családlátogatások Nagyhajmáson folyamatosak voltak, emellett eseti 

segítségkérés, tájékoztatás, időpont egyeztetés céljából az ügyfelek több alkalommal telefonon 

is felkeresték a családsegítőket. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fontosnak tartja, hogy a  

Szolgálat családsegítője elérhető legyen az ügyfelek számára és merjenek segítséget kérni 

problémáik megoldásához.   

Az ügyfélfogadó helyiség mindig rendelkezésre állt.   

2021. évben a Szolgálat eseti tevékenysége összesen 14 főt érintett.   

Nagyhajmáson 2021-ben összese 2 családot gondoztunk. Mindkét családban védelembe vett 

gyermek volt. A családokat a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserével 

rendszeresen látogattuk.    

2021. évben a családok életében jelentkező fő problémák a gyermeknevelés, és 

iskolakötelezettség teljesítési problémák, illetve ügyintézési és anyagi nehézségek voltak. Az év 

folyamán az egyik védelembe vett család gondozása megszűnt. A védelembe vétel 

megszűntetését követően nem kérték a további önkéntes együttműködést.   

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása során a megjelenő problémák jellegéből 

adódóan kiemelt figyelmet igényeltek a segítő beszélgetések, az életvezetési, mentális és 

szociális tanácsadás.   

Szolgálatunk 2021-ben 53 alkalommal nyújtott információt nagyhajmási ügyfelek részére. Segítő 

beszélgetésre 6, tanácsadásra 2, adományközvetítésre, illetve adományozásra 40 esetben került 

sor. 12 hivatalos ügy intézésében kérték a családsegítő segítségét. 8 esetkonzultáció volt a 

kliensek ügyében. Családlátogatásra 10 alkalommal került sor.  

2021. évben Nagyhajmáson a veszélyeztetett gyermekek száma 2 fő volt, a szülők életvitele 

miatt.   



2021. évben 3 jelzés érkezett szolgálatunkhoz. Két jelzés közoktatási intézménytől érkezett 

iskolai hiányzás miatt. Egy jelzés a Védőnői Szolgálattól érkezett egy gyermek egészségi 

állapotának elhanyagolása miatt.   

A sásdi Család- és Gyermekjóléti Központban elérhetőek voltak az alábbi ingyenes 

szolgáltatások: pszichológiai és jogi segítségnyújtás, valamint családterápiás konzultáció. Az 

ellátási területen élő családok részére fontos lenne ezeket elérhetőbbé tenni, mivel ezeket 

jelenleg anyagi forrás hiányában és a rossz közlekedés miatt nem tudják igénybe venni.  

A Hegyháti Általános Iskola és Művészeti Iskolában a családsegítő kéthetente jelen volt, ahol az 

iskolaigazgatóval, a pedagógusokkal, az iskolai szociális munkással, és az iskolapszichológussal 

rendszeresen megbeszélte a gyermekekkel kapcsolatban észlelt problémákat, akár magatartás, 

akár család, vagy életvitel vonatkozásában.  

2021. évben szolgálatunk nyújtott segítséget a szünidei gyermekétkeztetéssel érintett 

családoknak a nyomtatvány kitöltésében. Az érintett családokat a szolgálat felkereste, és 

felmérte, hogy szeretnének-e élni ezzel a lehetőséggel. Amennyiben igen, akkor a szolgálat 

kitöltötte a szükséges adatlapot, és eljuttatta a közös önkormányzathoz. Nagyhajmáson 10 

család volt, akik érintettek voltak a szünidei étkezés kapcsán. A tapasztalatok alapján családok 

nagy része nem kéri az étkezést, mert mindennap főznek otthon. Akik élnek a lehetőséggel 

nagyon jó dolognak tartják. A nyári szünetben jobban is örültek a lehetőségnek, mert az nem 

csak pár napra szól, hanem hosszabb időre.  

Az RSZTOP (Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program) keretein belül 2 kisgyermeket 

(0-3 éves) nevelő család minden hónapban jogosult volt tartós élelmiszercsomag adományra, 

amelyre a kiértesítés megtörtént és az adományt személyesen átvették. Ugyanezen pályázati 

programon belül a nyári szünetben augusztus hónapban 8 fő 7-14 éves gyermek részesült 

élelmiszercsomag adományban.  

 A szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű személyek, vagy rendkívül alacsony 

jövedelmű időskorú személyek 2 havonta részesültek tartós élelmiszer segélyben. Ez átlagban 5 

főt érintett.  

Szakmai létszám  

1 fő családsegítő 8 órában  

Szakképzettsége a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti képesítési előírásoknak megfelel.” 

 

4./ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzéseink alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

Felügyeleti szerv által végzett szakmai ellenőrzés 2021. évben nem történt. 

 

5./ A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a 

fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a 

bűnelkövetés okainak bemutatása. 

A településen bűnmegelőzési program nem készült. 


