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Nágocs Község Önkormányzata polgármesterének 7/2020. (V.20.) számú határozata 

Nágocs Község Önkormányzatának polgármestere, az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46 § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő

testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az alábbi határozatot hozom: 

Nágocs Község Önkormányzat .Polgármestere a Nágocs Községi Önkormányzat 2019. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolóját az 1. és 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és elfogadja. 

Felelős: Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző 

Határidő : azonnal 

Kelt:N ág o cs , 2020. május 20. 
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Ellenjegyzem: Lencsés Attila 

jegyző 



'Í .Jz . me {! e.1k [ti-

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 
8675 Andocs, Szent Ferenc tér 1. 
Telefon: 84/372-501, Fax: 84/372-590 

ELŐTERJESZTÉS 

Beszámoló Nágocs helyi önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata inak 
ellátásáról 
Előadó : Lencsés Attila jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. (6) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartó feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
minden év május 31-éig átfogó értékelést készítsen a Képviselő-testület számára. 

A települési önkormányzatok évenkénti , gyermekkel kapcsolatos tevékenységéről szóló 
beszámolójának kötelező tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1 9~7. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza 
meg. 

Ezek a szempontok az alábbiak: 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások 
száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága; 
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok; 
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai 
adatok. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 
részesülök száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai , válsághelyzetben lévő várandós 
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való 
együttműködés tapasztalatai), 
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 



feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek reszt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drogprevenció stb.) . 

1. A település demográfiai mutatói: 
Nágocs község lakosságszáma 2019. január 1.-jén 606 fő . Ez a szám Nágocs területén 
lakóhellyel rendelkező személyek számát jelenti. 
A lakosság életkor szerinti korcsoportos bontása 2017 és 2019 között az alábbiak szerint alakult: 

-3 éves -14 15-18 
ves 

sszesen 0 5 

-3 -14 
ves ves 

sszesen 7 7 

019. év -3 -14 
, 

ves ves ves 
Osszesen 2 8 4 

-3 -14 
ves ves ves 

sszesen 17 6 6 

A 2017. és 2018. évi adatok közötti különbség: -5 fő. 
A 2018. és 2019. évi adatok közötti különbség: -8 fő . 
A 2019. és 2020. évi adatok közötti különbség: +13 fő. 

19-60 1-100 sszesen 
ves ves 
46 158 

1-100 sszesen 
ves ves 
31 169 

sszesen 
ves 
37 

1-100 sszesen 
ves ves 
28 172 

Az elmúlt évi számadatok az állandó lakosságszámhoz viszonyítva az alábbi eredményt adják: 
· 0-3 éves: 3,333%; 
· 4-14 éves: 11 ,221 %; 
· 15-18 éves: 3,960%; 
· 19-60 éves: 55,610 %; 
· 61 éves -+: 25,577 %. 

A 606 főből 590 fő magyar, 16 fő egyéb. Letelepedett , menekült, valamint bevándorolt személyt 
nem tartunk nyilván. 

Az 606 f ' ' 11 d ' 1 k l ' d' ' 11 os a an o a ossag csa a 1 a apo . f 1 • l ' bb' k szerin 1 meQosz asa az a a Ja . t 1 k 1 szerin a a u : 
Hajadon, Házas Özvegy Elvált Házassága Nem ismert 
nőtlen megszűnt 

277 fő 188 fő 76 fő 49 fő 0 fő 16 fő 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható 
adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága; 
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok; 
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 

-Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 



A pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokat, valamint megállapításuk feltételeit a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. 
Ennek alapján a pénzbeli és természetbeni ellátások csoportjába a 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b)a gyermekétkeztetés, 

e) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás tartoznak. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak iga
zolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult igénybe venni az alábbi kedvezménye
ket, támogatásokat: 

• ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és - ha megfelel a törvény
ben foglalt feltételeknek - szünidei gyermekétkeztetés, 

• évente kétszer pénzbeli támogatás, 
• jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények. 

- Az a család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (41 325 Ft-ot) és: 

• a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló, 
• ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy 
• a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul. 

Nagykorúvá vált gyermek esetén a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett a jogosultság megállapí
tásának további feltétele a jogszabály szerinti tanulói/hallgatói jogviszony fennállása, továbbá, 
hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a 
nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 

- Az. a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 135 %-át (38 475 Ft-ot) és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvény
ben meghatározott értéket. 

Akkor lehet megállapítani a vagyoni helyzet vizsgálata alapján a jogosultságot, ha az egy főre jutó 
vagyon értéke nem haladja meg: 

- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20-szorosát 
(570.000 Ft-ot,) vagy 

- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70-szeresét (1.995.000.-Ft
ot.) 

Vagyon alatt a hasznosítható ingatlant, járművet , továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, 
A vagyonvizsgálat nem terjedhet ki arra az ingatlanra, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles 
más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, arra a vagyoni értékű jogra, amely az általuk lakott 
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműre . 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között 
az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult: 



- Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (2020-ban alkalmanként 
6 OOO Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szá
mára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak); 

- A gyermek tartására is köteles és nyugellátásban vagy a törvényben meghatározott ellátások va
lamelyikében részesülő családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, továbbá emellett évente kétszer, au
gusztus és november hónapban pótlék (2020-ban alkalmanként 8 400 Ft); 

- Általános iskolás gyermekek esetében ingyenes étkezés; 

- Középiskolás gyermekeknél - 9. évfolyam fölött is - ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzá
járulás; 

- Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok; 

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a hátrányos, halmozot
tan hátrányos helyzet megállapításának egyik alapfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvez
mény megállapítása. A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek ill. ta
nulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási 
törvény alapján hátrányos helyzetű , halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefi
zetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített a részére járó rendszeres 
szociális ösztöndíj legalacsonyabb összege; 

- A fiatalok életkezdési támogatása és a Babakötvény tekintetében további kedvezmények: a min
den újszülöttnek járó 42 500 Ft-on túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és 
nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további tá
mogatásban részesül, amelynek összege 44 600 forint. A Kincstári Start-értékpapírszámlával ren
delkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %
ának megfelelő , de maximum 12 OOO Ft összegű támogatás kerül jóváírásra. 

- Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a 
déli meleg főétkezést 

• a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü
lő , halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

• rajtuk kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
re jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától , azaz a kérelem benyújtásának 
napjától 1 évig érvényes. A kedvezmény iránti újabb kérelem a korábbi jogosultság időtartama 
alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jo
gosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a határozatban foglalt időtartam le
teltével automatikusan megszűnik . 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszüntetésre kerül, ha: 

• a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy 
• a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül. 

A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények meg
változásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2017-2019 között: 



Évek: Támogatottak száma: Elutasítottak száma: 

Gyermekek száma: Családok száma: 

2017 56 25 5 

2018 55 22 0 

2019 34 19 1 

G k k 'I tk iyerme e ee . r or szerin 1 megesz asa: 

Évek: 0-6 év 7-14 év 15-18 év -19 

2017 10 34 10 2 

2018 13 34 8 0 

2019 7 19 7 1 

e l 'df k' r sa a 1ouson en 1 megosz as: 

Évek: 1 gyermekes 2 gyermekes 3 gyermekes 4-5 gyermekes 6 gyermek 
család család család család feletti család 

2017 10 3 8 4 0 

2018 11 8 4 3 0 

2019 9 4 4 2 0 

Hátrányos és Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről , a 
gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról- önkéntes 
nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 
A szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülök bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt.33.§-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 
álláskeresőként nyi lvántartott személy, 

a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy 
a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában 
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos , komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él ,ahol korlátozottan 
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek a szü lő , vagy a családba fogadó gyám esetében 
ezen körülmények közül kettő fennáll. Valamint a nevelésbe vett gyermek és az utógondozási 
ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

A hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságok: 
-Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészetoktatás . 

- A már nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya fizetési hátralék miatt nem 



szüntethető meg. 
- A tanuló kollégiumi ellátása fizetési hátralék miatt nem szüntethető meg. 
- Minden felsőoktatási alapképzésen , osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási 

szakképzésen előnyben részesítés jogcímén többletpont adható. 

A halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságok: 
-Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészetoktatás. 

-Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, 
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél 
előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét megilleti az a jog, hogy a 
gyermeke óvodába járatásához anyagi támogatást kapjon. 

- Az általános és középfokú iskola a tanuló szociális helyzetéből eredő hátrányának 
ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató vagy integrációs fejlesztést szervez. 

- Az óvoda a hátrányos helyzetű gyermekek részére személyiségfejlesztő , 
tehetséggondozó, felzárkóztató programot szervez. 
Minden felzárkóztatási alapképzésben , osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási 
szakképzésen előnyben részesítés jogcí.mén többletpont adható. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számának alakulása a 2017 és 2019. december 
31 . . lt . k 1 .• . -1 IOQOSU saqo a ap1an: 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2017 2018 2019 

44 36 26 

Hátrányos helyzetűek száma 44 35 26 

szülők, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettség miatt 39 34 26 
(67/A §( 1) bekezdés a.)pontja 
) 

szülők, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottság (67 /A§ (1) 5 1 0 
bekezdés b.) pontja+ elégtelen lakáskörülmények miatt 67/A § (1) bek. c.) 
pontja 

Halmozottan hátrányos helyzetűek száma 0 1 0 

szülők, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettség + 0 1 0 
szülők, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottság miatt 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők családok száma 25 22 19 

Családok száma amelyben hátrányos helyzetű gyermekek élnek 18 16 14 

Családok száma amelyben halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 0 1 0 
ének 

Önkormányzati támogatás: 

Rendkívüli települési támogatás 
Nágocs Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 11/2018.(Xl.22.) rendeletének 11 .§ (1) bekezdés g. pontja alapján: Rendkívüli települési 
támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek akinek a 
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-át és önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon 



gondoskodni nem tud, mert gyermek nevelésével, gondozásával, a gyermek családba történő 
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek. 
A 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján." Települési támogatás nyújtható annak a személynek 
aki köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, a gyermekek családban történő 
gondozásának költségeihez való hozzájárulásként 

a) tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására, 
b) a gyermek étkezési támogatására." 

G iyerme k k" ·11 re te intette meQa ap1tott ren dk' r I' . . 1vü 1 te epü es1 tamoQatas: 
Évek Támogatottak száma: Esetek száma: Elutasítottak szám: Felhasznált összeg e Ft 

2017 4 4 0 40.000.-Ft 

2018 1 1 0 7.000.-Ft 

2019 1 1 0 10.000.-Ft 

-Egyéb, a Gwt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok 

Nágocs Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások 
rendszeréről , valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 11 /2018.(Xl.22.) rendeletének 21 /A§. -a szerint rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, a 
2014. október hó 12.-ét követően élve született újszülöttek esetében, amennyiben a családban az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó 150.000 Ft összeget, gyermekenként 50.000 Ft 
összegű születési életkezdési települési támogatás nyújtható. Ezt a hatáskört a képviselő-testület 
a polgármesterre ruházta át. 
Ez 2019. évben 50.000.-Ft kiadást eredményezett és 1 fő szülő vált jogosulttá. 

Településünk a továbbtanuló helyi lakosokat a Bursa Hungarica Ösztöndíj Programban való 
részvétellel támogatja. Ennek keretén belül 5 fő , 75000 Ft összegű támogatása valósult meg az 
elmúlt évben. 
Ezen kívül a Képviselő-testület a Nágocs községben állandó lakóhellyel rendelkező óvodások 
részére 5.000 Ft , az általános iskolai tanulók esetében, az Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola 
és Művészeti Iskola Nágocsi Tagintézményébe, illetve amely évfolyamokon Nágocson nem indult 
osztály, ott a központi iskolába járó nágocsi lakóhelyű gyermekek részére: az 1-8. osztályba járó 
gyermekek részére gyermekenként: 10.000.- Ft, középiskolai tanulók esetében gyermekenként . 
10.000.- Ft, felsőfokú oktatási intézmény hallgatói részére gyermekenként 10.000.-Ft beiskolázási 
támogatást állapított meg. A középiskolai tanulóknak és felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak 
a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással k.ellett igazolni. 
Erre a célra 820.000.-Ft került kifizetésre az elmúlt évi költségvetés terhére. 

- Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 

Az óvódások és az általános iskolás gyermekek étkeztetése nágocsi Reménység Idősek Otthona 
által fenntartott konyháról történik. 

2019 . évben az óvodás korú, valamint az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskola i oktatásban 
részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü lő gyermekek ingyenesen 
étkeztek, az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként kell az önkormányzatnak 
biztosítani. 



50 %-os normatív kedvezmény illeti meg továbbá a három- vagy többgyermekes családban élő, a 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket.. 
A Napközi Otthonos Óvodában térítésmentes étkezésben 13 gyermek részesült. 

Az általános iskolások esetében napi háromszori étkezést illetően 27 fő 100 %, - os étkezési 
térítési díj kedvezményben részesült, 14 fő 50 % kedvezményben és 7 fö után fizettek 100 %-os 
térítési díjat. A menzai ellátás teréri 5 fö fizettet 100 %-os térítési díjat, míg 50 % 
kedvezményben 10 fő részesült és részesült és ingyenesen senki nem vette igénybe a 
szolgáltatást. 

A gyermekekről való gondoskodásnak egy speciális , természetbeni formája a nyári 
gyermekétkeztetés, amelynek keretén belül 2019. évben összesen 27 fö gyermeket étkeztettünk 
napi egyszeri meleg étel formájában az alábbiak szerint: 

- 2 fö óvodás gyermek részére 24 munkanapon keresztül 48 adag, 
- 22 fö általános iskolás gyermek részére 54 munkanapon át 1188 adag 
- 3 fö középiskolás gyermek részére 54 napon keresztül 162 adag. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 
válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek 
gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

-Személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítés útján megoldott településünkön . A tavalyi évben az 
Nágocs Község alkalmazásában álló Utasi Balázs családsegítő 2019. június 30.-ig látta el 
szolgáltatást. Hétfői napokon 8:00- 12:00 óráig tartott ügyfélfogadást. Szükség szerint 
családlátogatásban vett részt rendszeresen. Ezt követően pályázatot írtunk ki a csa ládseg ítő i 
álláshely betöltésére. Ideiglenesen Molnár Alexandra az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyintézője megbízással , munkaviszonya megszűnéséig 2019. november 21 ,.ig látta el a 
családseg ítői feladatokat. 

A családsegítő 2019 . évi munkájának értékelését külön beszámoló tartalmazza. 

Gyermekek napközbeni ellátása 

Bölcsőde: 
Felhívást tettünk közzé arról, hogy a szülői vagy a törvényes képviselő április hó 15.ig jelezheti a 
települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét. A felhívásra igényt nem 
jeleztek. A település 3 év alatti lakosainak a száma nem haladta meg a 40 főt az elmúlt évben. 

Óvoda és általános iskola: 
Az önkormányzat a napközbeni ellátás keretében biztosítja a gyermekek életkorának megfelelő 
nappali felügyeletét , nevelését, étkezését. 

A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: 

Óvoda 

Általános Iskolai napközi 

Az óvodai nevelés egy vegyes osztatlan csoportban történik, a beíratott gyermeklétszám 14 fő . 



Átlagosan 14 gyermek járt óvodába, 2 fő (2H), O . fő (3H) . Másik településről bejáró gyermekek 
száma : 1 fő . A beilleszkedési és magatartási, tanulási problémával, 2 gyermek részesült 
fejlesztő pedagógiai ellátásban. 
Magatartási problémával egy gyermeket sem kellett szakemberhez küldeni. 
Sajátos nevelési igényű gyermeket az elmúlt évben 1 fő volt. 

Az iskolai napközis foglalkozás két csoportban és 1 tanulószobával működik. 

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019-ben folytatott gyermekvédelmi tevékenységéről 

Gondozott családok száma: Gondozott 0-7 évesek száma: Veszélyeztettek száma: 
(egészségügy és szociális 
okból. ) 

36 42 18 
A családlátogatások száma: 2019-ben: (terhes+0-7 éves) 411 
Ezenkívül nővédelmi 28 és gyerekágyas látogatások-36 esetben történtek. 

A szülők írásos tájékoztatót kapnak a status vizsgálatokról és a védőoltásokról. 

A jelzőrendszer tagjaival a kapcsolattartás folyamatos, mivel az óvodában, iskolában a 
problémákat rendszeresen jelzik a szolgálat felé, ezek leginkább higiéniával kapcsolatos 
problémák. A gyermekjóléti szolgalattal a kapcsolattartás jó, mivel vannak olyan 
gyermekek a községben, akiket közösen kell gondozzunk. 

Várandósgondozás 

2019-ben összesen 12 várandós gondozása történt, ebből veszélyeztetett 6 fő volt. 

Iskolai tevékenység 
Az iskolai tevékenység részei a szűrővizsgálatok , a tetvesség ellenőrzése , valamint rendszeres 
egészségfejlesztés. Az iskolában a tetvesség a legfőbb probléma, ez 3 gyermeknél volt 
tapasztalható 2019 év folyamán, de ezt a szülők a védőnő jelzése után hamar megoldották. A 
gyermekek csak akkor mehettek újra iskolába-, ha előtte bemutatták a gyerekeket a védőnői 
rendelőben. 
A rendszeres élelmiszer támogatás sokat segített a családokon, már nem fordult elő , hogy hónap 
végére nem volt mit enni. 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2019. évben nem végzett 
ellenőrzést az önkormányzatnál. 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

Kapcsolatok, fejlesztési javaslatok, teendők 



A gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások szinten tartása, ahol arra lehetőség 
van bővítése . 
Minden egyes gyermek, illetve őt nevelő család problémája komplex gondolkodást igényel. Ehhez 
szükséges a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a jegyző i gyámhatóság közötti szoros 
együttműködés , minden lehetséges segítségforma biztosítása érdekeben. Törekedni kell ennek a 
kapcsolatnak az életben tartására, az ügyintézők közötti személyes, helyismereten alapuló 
információ áramoltatására, szem előtt tartva a helyi Gyermekjóléti Szolgálat felelősségét ebben az 
igazgatási rendszerben. 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 
készült 
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

A település a Bűnmegelőzési Programját Nágocs Község Önkormányzatának Képvise lő
testületének 2016. május 30.-i ülésén alkotta meg. 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek reszt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás,szabadidős programok, drogprevenció stb.) 

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására civil szervezette l 
együttműködési megállapodást nem kötött, de a bűnmegelőzés területén szoros kapcsolatot tart 
fenn a Polgárőr Egyesülettel. 

Határozati javaslat 

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi beszámolót. 

Andocs, 2020. május 20. 

Lencsés Attila 
jegyző 



Nágocs Község Önkormányzatának Polgármestere 
867 4 Nágocs, Hősök tere 10. 
Telefon: 06/84/372-734 

Nágocs Község Önkormányzata polgármesterének „./2020. (V„.„.) számú határozata 

Nágocs Község Önkormányzatának polgármestere, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország 
Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrő l és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kat.) 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, miszerint veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 
az alábbi határozatot hozom: 

Nágocs Község Önkormányzat Polgármestere a Nágocs Községi Önkormányzat 2019. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolóját az 1. és 2. számú melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja és elfogadja. 

Felelős : Simor Ákos polgármester, Lencsés Attila jegyző 

Határidő: azonnal 

Kelt:Nágocs , 2020. május 

Ellenjegyzem: Lencsés Attila 
jegyző 

Simor Ákos 
polgármester 



JW/ócsi Csaúítf - és (jgermel<:jóféti Szotgáfat 
8675 J.l.náocs, Szent :Ferenc tér 1. 

'Ié[:841372-501, 061301633-3221 

Ügyiratszám: /2020. 

Beszámoló a Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 
2019. évi munkájáról 

Nágocs 

1. Általános rész 

Feladata: A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdése és 40. §
a, illetve a Szt. 64. §-a szerinti feladatokat Uelző és észlelőrendszer működtetése, kialakult 
krízishelyzettel kapcsolatos feladatok, várandós anyákkal kapcsolatos feladatok, hivatalos 
ügyek intézése, tájékoztatás, szabadidős programok szervezése, tanácsadás stb.) 

Személyi és tárgyi feltételek: 1 családsegítő 
Ügyfélfogadó helyiség, laptop, nyomtató, szolgálati 
mobil te! efon 

Ellátottak köre: Nágocs község közigazgatási területén élő lakosság. 

Az ellátás igénybevételének módja: Ügyfélfogadáson személyesen, jelzés útján, önkéntes 
módon. 

A feladatellátás módja: Önálló feladatellátás, munkaköri leírás szerint. 

Kapcsolattartás módja: Kapcsolattartás a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti központtal 
kiemelten a területen illetékes esetmenedzserrel és jelzőrendszeri tanácsadóval. Külső 

kapcsolattartás. Ajelzőrendszeri tagokkal és a kliensekkel személyes kapcsolattartás. 

Ügyfélfogadások: hétfő: 8.00-tól 12.00-ig. 
Ügyfélfogadás után szükség szerint családlátogatások. 

2019 -ban a területileg illetékes családsegítő neve és elérhetősége : 

Utasi Balázs 2019.07.01-ig, utána a területen nem volt családsegítő 

Telefon: 06/30/633-3221 e-mail: cssgyjsza7@gmail.com 



II. Adatszolgáltatás 

1.Alapszolgáltatás adatai: 

Gyermekvédelmi alapellátásban részesített gyerekek száma: 4 

Ebből: 

Védelembe vett gyerekek száma: 2 

Évközben megszűnt védelembe vétel: 3 

Alkalmi kliensként esetiben ellátott gyermekek/felnőttek száma: 10 

Az év folyamán az ellátásból kikerült gyermekek száma: 1 

Családok száma, melyben az érintett gyermekek nevelkednek: 3 

Családlátogatások száma: 25 

Elhelyezési értekezleten való részvétel: -

2.A gyermekek családban történő nevelkedésének érdekében a következő intézkedések 

történtek: 

Tájékoztatás, információnyújtás: 18 

Hivatalos ügyekben való segítségnyújtás: 15( kérelmek, gyes, csp. igénylés, árvaellátás stb.) 

Tanácsadás: 11 

Közvetítés más szolgáltatásba: 0 

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya: 0 

Gyámhatóság megkeresésére készített környezettanulmányok száma: 1 

3.A gyermek veszélyeztetettsége érdekében tett intézkedések: 

A településen a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekeket érintő veszélyeztető 

tényezők és okok / egy gyermek több helyen is szerepelhet /: 

-anyagi: 1 

-gyermeknevelési: 6 

-szülők, család életvitele: 7 

-gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 1 

-magatartászavar, telj esítményzavar: 

-családi konfliktus (szülők egymás között): 3 

-szülői elhanyagolás: 0 

-családon belüli bántalmazás: 1 



A veszélyeztetettség csökkentésére alkalmas és megtett intézkedések: Családlátogatások, 

tanácsadások, információ nyújtása, ügyintézés segítése, más szolgáltatásba való 

közvetítés, esetmegbeszélés, esetkonzultáció. 

Jelző és észlelő rendszer működtetése: 1 jelzőrendszeri ülés, 1 írásos esetjelzés érkezett, 

rendszeresen tartottunk esetmegbeszélést jelzőrendszer tagjával s szükség esetén közös 

családlátogatás (iskola ifjúságvédelmi felelőse, tanár, védőnő) . 

!.Gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett családgondozások 

eredménye: 2019-ben 3 gyermek gondozása szűnt meg. Mindegyik költözés miatt. 

2.Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására: 2 gyermekkel kapcsolatban 

kezdeményezte a szolgálat az esetkonferencia összehívását és javasolta védelembe vétel 

fenntartását, a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetmenedzsere mind a 2 

gyermek esetében javasolta a védelembe vétel fenntartását, mely meg is történt. 

3.Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása:. 2016 január l -től a 

védelembe vett gyermekek esetgazdája a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

illetékes esetmenedzsere lett. A védelembe vételi javaslatokat, felülvizsgálatokat ő készíti el 

és a jogerős határozat kézhezvételét követően 15 napon belül ő készíti el az egyéni gondozási

nevelési terveket, melyben ő írja elő a családsegítő feladatát az adott családdal kapcsolatban. 

Így az adott településen ezen gondozási tervek alapján folyik a védelembe vettek ellátása. 

2019-ben ez 1 gyermeket érintett. 

4.Családjából kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása: 

Nevelésbe vett gyermekek esetgazdája 2016 január l-től a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központ esetmenedzsere és az ezzel kapcsolatos feladatokat ő látja el. A településen nincs 

nevelésbe vett gyermek 

s .Helyettes szülői hálózat szervezése: -

6.Örökbefogadással kapcsolatos feladatok: -
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Nágocsi t:Egintéz: 1énye·ne, vdmr j e i: ni: ~~~di fü: tthfil1y ::<tro!y Altalános ~skoláb. já-rr.3.k ::t 

gyermekek. Az ;ntézmé::::reL Y:-1-e ::: évei és ·1edagógusaival megfelelő a kapcs0lata a 

szolgálatnak folyz.. uato-; k!:•~ö·tiik ::~: ·fo1n ici5 c5e~·e, mint személyesen és telefonon ~s. 

Napközi t 11:thm::ios Ó rndl 21: _ . gye·n ne1.ceL a Nágocsi Hétszínvirág Óvodába járnak, a 

vez-etö óvónővei = c:saladse,,gíbnek Y btpc:-:•Jla!ct si~cerült kialakítania az a.1<1.1.1ális :prob:éc.áka: 

megb~szél:k. 

Védőnői s Hilgálat : J, Y6d1:'" íi11el megfe lelő kapcsolat ala..1<ult ki az elmúlt évbe;:, 

szli:<ség sze::int ir1 c·m1EJjul et;yr11é.:.t. 

1. Összeg1:~CJ ;:errek !l j (i 1r;)1·. : Pi"f! ' 'enci <'.·s szabadidős program szervezés:§re !er..L~ 

szükség. Forn cis 2, jeizé rer...5.sz· 1 tag ai.mJ; még szorosabb együttmüködé~e ~közös 

csaiáClá.mgaté' ok) a 1: atékony;..1;·1 nr.nl.a szempontjából. ·~ovább:-a is fontos c:z. il~etekes 

esetmenedzser ·1;;l a :ia1 é:{or~ ' ~:ommurukáció a védele!nbe v~tt gyermekekkel. 

ka;Jcsola!ba.11. 

Andocs, 2020. má us 15. 

Szikora -~ izella 

családsegítő 


