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Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, ill. szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. A települési önkormányzat feladata a területén élő gyermekek 
ellátásnak megszervezése, pénzbeli és természetbeni ellátások, személyes gondoskodás 
körébe tartozó alapellátások biztosítása, a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás 
szervezése és közvetítése. 
A Gyvt. 96. § (6) bekezdése szerint „a települési önkormányzat és állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat 
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 
gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”  
 
A beszámoló ill. az átfogó értékelés kötelező tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. 
számú melléklete határozza meg. 
 
 
 

1. A települések demográfiai adatai 2016. december 31-én és 2017. december 31-én  
 
 

Település 0-14 éves 0-18 éves 19-62 éves 62 év felett összes 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Nagyvázsony 247 247 317 317 1134 1134 354 354 1805 1805 
Mencshely 31 31 40 40 167 167 55 55 262 262 

Pula 24 24 30 30 139 139 35 35 204 204 
 
 

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.  

 
2.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem 
összege és a család vagyona a jogszabályban meghatározott mértéket nem haladja meg.  
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult  
a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  
b) meghatározott természetbeni támogatásnak,  
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  
A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a 
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 
illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel  
természetbeni támogatást nyújt (2017. évben 6500 Ft értékben) fogyasztásra kész étel, 
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását kérelmezőkről elmondható, hogy 
elsősorban a gyermeküket egyedül nevelők, a három vagy több gyermekesek és anyagi 
nehézségekkel küzdők nyújtják be kérelmüket. A kérelmezők a kedvezmény megállapításánál 
figyelembe veendő vagyonnal általában nem rendelkeznek. Az elutasítás nem volt jellemző, 
mivel a kérelmezők a Hivatal tájékoztatása alapján számba veszik a család igazolható 
jövedelmét, és amennyiben meghaladja a jogszabályban meghatározott mértéket, már nem 
nyújtják be a kérelmet.  
A kérelem benyújtásának jellemző időszaka az iskolakezdés, amikor a tankönyv és étkezési 
költségek jelentkeznek. 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYVK) részesülők száma 2017.december 31-
én 
 
Település Tárgyévben 

GYVK-t 
igényelt 
családok 
száma 

Tárgyévben 
nyilvántartásba 
vett Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők 
száma  

0-2 
éves 

3-5 
éves 

6-13 
éves 

14-17 
éves 

18 
évesnél 
idősebb 
 

Nagyvázsony 17 45 2 9 21 10 3 
Mencshely 3 4  1  3  
Pula 1 1 1     
 
 
2.2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
Erre a pénzbeli ellátásra a Gyvt. rendelkezései szerint az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója 
jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, 
szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan 
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozik.  
 
Ilyen típusú támogatás megállapítására a Hivatal működési területén – az arra való 
jogosultság hiánya miatt 2017-ben nem került sor. 
 
2.3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – átmeneti segély 
A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi  
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támogatásban vagy törvényes képviselőjét átmeneti segélyben  részesíti, ha a gyermeket 
gondozó család időszakosan étfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe – különösen betegség, iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulás – 
került.  
 
Ilyen típusú támogatás megállapítására a Hivatal működési területén – az arra való 
jogosultság hiánya miatt 2017-ben nem került sor. 
 
 
2.5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő 
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  
 
2017-ben 
Nagyvázsonyban 13 hallgató 7fő havi 5.000.-Ft-os, 5fő havi 7.000.- Ft, 1 fő havi 10.000.- Ft 
Pulán 2 hallgató havi 5.000.-Ft-os 
Mencshelyen nem volt pályázó. 
  
 
2.6. Születési támogatás 
Nagyvázsony: 
Nagyvázsonyi állandó lakos gyermek születése esetén egyszeri támogatásra jogosult a 
gyermeket saját háztartásában nevelő szülő vagy törvényes képviselő. 
Az egyszeri 10.000.-Ft-os  támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a  gyermek 
születését követő egy éven belül. 
2017-ben 16 esetben került sor születési támogatás kifizetésére. 
Pula: 
Gyermeke születése esetén egyszeri támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában 
nevelő pulai állandó lakos szülő vagy törvényes képviselő. 
Az egyszeri 20.000.-Ft-os támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek 
születését követő 6 hónapon belül. 
2017-ben nem került sor születési támogatás kifizetésére 
Mencshely: 
Gyermeke születése esetén egyszeri támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában 
nevelő mencshelyi állandó lakos szülő vagy törvényes képviselő. 
Az egyszeri 20.000.-Ft-os támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek 
születését követő 6 hónapon belül. 
2017-ben 4 esetben került sor születési támogatás kifizetésére 
 
2.7. A gyermekétkeztetés  
  
 A gyermekétkeztetést a Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskolában és a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsődében Nagyvázsony Község 
Önkormányzata által működtetett, az általános iskola épületében lévő konyha biztosítja. 
Mencshely és Pula megállapodás alapján biztosítja a térítési díj és a normatív állami 
támogatás által nem fedezett önköltséget. 
A Gyvt. 21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 
a)  a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 
részesülő gyermek számára, ha 
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
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ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 
ae) nevelésbe vették; 
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
bb) nevelésbe vették; 
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya 
alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
da) nevelésbe vették, vagy 
db) utógondozói ellátásban részesül. 
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 
kedvezményével kell biztosítani 
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, 
hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben; 
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes 
intézményi gyermekétkeztetésben. 
 
A nagyvázsonyi konyhán az étkezést igénybevevők átlaglétszáma:  
 

 100 %-os 
kedvezmény 

50 %-os 
kedvezmény 

kedvezmény 
nélküli Összesen 

Bölcsőde 9 fő 0 fő 0 fő 9 fő 
Óvoda 64 fő 0 fő 9 fő 73 fő 

Általános 
iskola 42 fő 32 fő  66 fő 140 fő 

 
2.8    Egyéb, az önkormányzatok által biztosított egyéb ellátások, támogatások 
 
Nagyvázsony 

- Kossuth utca  és Nemesleányfalu utcából történő reggeli gyermekszállítás biztosítása 
a téli időszakban 

 
Mencshely 
 
- Falugondnoki szolgálat  gépjárművének biztosítása iskolai, óvodai programokhoz 
 
Pula 
 
- Falugondnoki szolgálat  gépjárművének biztosítása iskolai, óvodai programokhoz 
 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99300003.TV#sid
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása 
 
A gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátási 
továbbá családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatokat önkormányzataink a veszprémi 
székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás útján 
a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona intézmény 
keretén belül Nagyvázsony, Mencshely, Pula községek tekintetében a nagyvázsonyi 
telephellyel rendelkező gondozó látja el. Részletes beszámolóikat településekre lebontva 
külön melléklet tartalmazza.  
 
Az intézménnyel és a gondozókkal az elmúlt évek során jó munkakapcsolat alakult ki. 
Jelzőrendszeri és szakmaközi megbeszéléseken hivatalunk képviseltette magát. 
 
A gyermekek napközbeni ellátása: a nagyvázsonyi székhelyű, korábban közös fenntartású 
Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony Önkormányzata fenntartásába 
került. Kötelező felvételt biztosító körzete Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, 
önkormányzatok megállapodás alapján gyermeklétszám arányosan továbbra is biztosítják az 
állami támogatás által nem fedezett bölcsődei és óvodai működési költségeket. A bölcsőde 
kihasználtsága megfelelő. 
 
Átmeneti gondozás  
A gyermekek átmeneti gondozását (GYvt. 45. §) a szülői felügyeletet gyakorló szülő 
kérelmére ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi 
körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatás miatt a 
gyermek nevelését a családban megoldani nem tudja. Az ellátást az önkormányzatok a 
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona intézmény 
útján biztosítják. 
Átmeneti gondozás Nagyvázsony, Mencshely, Pula, településeken nem volt. 
 
 
4. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).  
 
Továbbra is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeni ellátások pénzügyi fedezetét és 
gondoskodni kell a személyes gondoskodás egyes formáit biztosító intézmények, így a 
bölcsőde és az óvoda fenntartásáról, a gyermekétkeztetésről, gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálatról. 
 
Az önkormányzati hivatal a jelzőrendszer tagjai között fennálló közvetlen és jó kapcsolatot a 
jövőben is fenn kívánja, jó együttműködésre törekszik a kliensekkel, a szakemberekkel. 
 
 
5. 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 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagjaként a kistérségi bűnmegelőzési koncepció 
Nagyvázsony, Mencshely, Pula, községekre vonatkozik. Nagyvázsony, Mencshely és Pula a 
közterületi kamerarendszer kiépítésére nyújtott be pályázatot, melynek elbírálása folyamatban 
van. Gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők számáról, valamint az általuk elkövetett 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256
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bűncselekmények számáról, annak okáról nem rendelkezünk információval. Családon belüli 
erőszakról nem rendelkezünk információval. A Rendőrséggel, a körzeti megbízottal, polgárőr 
szervezet képviselőjével közvetlen, jó kapcsolatot tartunk.  
A Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában a 
osztályfőnöki óra témája a bűnmegelőzési ismeretek. Az intézmény témahét keretében 
rendszeresen foglalkozik a bűnmegelőzéssel, drogprevencióval. 

 
6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).  
 
Az önkormányzatok az oktatási intézményeken kívül együttműködnek a helyi önszerveződő 
közösségekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, egyházakkal. Az oktatási intézmények 
alapfeladatot látnak el. Számos nagyvázsonyi székhelyű szervezet foglalkozik a gyermekek, 
fiatalak szabadidő eltöltésével, képzésével stb. A nagyvázsonyi székhelyű civil szervezetek 
tevékenysége, szabadidős programjai a környék településeit is érinti.  
 
Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde (székhelye: Nagyvázsony): kötelező intézményi 
feladatokon túl hangsúlyt helyez mind intézményi, mind községi szinten a szabadidős 
programokra. 
 
Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (székhelye: 
Nagyvázsony)  kötelező intézményi feladatokon túl hangsúlyt helyez mind intézményi, mind 
községi szinten a szabadidős programokra. 
 
Táltos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nagyvázsonyi tagintézménye: kötelező 
intézményi feladatokon túl hangsúlyt helyez mind intézményi, mind községi szinten a 
szabadidős programokra. 
 
IKSZT és Könyvtár Nagyvázsony: napközis tábor közös szervezésben a Gyermekjóléti 
Szolgálattal, információs pont működtetése, gyermekprogramok szervezése, játszóházak 
gyerekeknek, könyvtári szolgáltatások, internet használat, rendszeres mesedélutánok (Mese-
kuckó), olvasás népszerűsítése. Drogmegelőzés témakörben előadás. 
 
Védőnői szolgálat: anya, csecsemő ill. gyermekgondozás, életmód tanácsadás 
 
Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (székhelye: Nagyvázsony): szervezésében nyári táborozásban 
vehetnek részt a fiatalok, és teleház működik. A nagyvázsonyi „Fekete Sereg” Ifjúsági 
Egyesület által működtetett teleház naponta tart nyitva 14 éve. Azzal a céllal működik, hogy 
jó példát mutasson a hátrányos helyzetű gyerekeknek és fiataloknak. Megakadályozva a 
„csellengést”. 
 
Mazsoládé Gyerekbarát Közhasznú Egyesület  székhelye: Nagyvázsony): 
Célcsoport, akikért a klub létrejött a gyerekek, leendő anyukák, várandós kismamák, anyukák-
apukák, nagyszülők. 
 
Pontes Közhasznú Alapítvány székhelye: Nagyvázsony): nyári szabadidős programokat 
táborozást szervez iskoláskorú gyermek számára. 
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Egyházak: a hitoktatáson kívül – elsősorban a karácsonyi és húsvéti időszakban 
bekapcsolódnak a gyermekek részére szervezett szabadidős programok szervezésébe 
(kézműves foglalkozások) 
 
Nemzetiségi Önkormányzatok: támogatják a közoktatási intézményeket, a nagyvázsonyi roma 
nemzetiségi önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a roma gyermekek szabadidős 
foglalkoztatására. A nagyvázsonyi Roma nemzetiségi önkormányzat a Fekete Sereg Ifjúsági 
Egyesülettel „Tanoda” programot indított. 
 
Sport:  

- Kölyök Foci Klub: óvodásoktól a kisiskolásokig biztosítja a sportolási lehetőséget. 
- Nagyvázsony Kinizsi Te:  
- Dörgicse-Mencshely Se. 
- Tenisz Klub:  az általános iskolások részére biztosítja a teniszoktatást, teniszezési 

lehetőséget  térítésmentesen 
- Nemesleányfalui Lovasklub: lehetőség van a gyermekek lovagoltatására 
-  

Egyéb programok: az önkormányzatok által szervezett falunapok, egyéb kulturális és sport 
programok  
 
Nagyvázsony, 2018. május 18. 
 
        Dr Szemes Róbert  
          jegyző 
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