
 

 

 

Gecse Községi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) 

bekezdése előírja az önkormányzat részére, hogy átfogó értékelést kell készíteni a 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról az adott évet követő év május 31-

éig.  

 

A beszámoló tartalmát a módosított 149/1997.(IX.10.) kormányrendelet 10. számú melléklete 

határozza meg.  

 

1. A település demográfiai mutatói 

 

A település lélekszáma 2016. december végén 402 fő volt. Ennek összetételét szemlélteti az 

alábbi táblázat: 

 

Korcsoportok Népességszám (fő) Megoszlás % 

0-18 59                15% 

19-35 82 20% 

36-60 141 35% 

61-70 56 14% 

71- 64 16% 

Összesen: 402 100 % 

 

 
 

A község elöregedett, amit bizonyít a 60 év feletti korosztály 30 %-os aránya.  

A születések száma viszonylag kevés: 2000-ben 2 gyermek, 2001-ben 4 gyermek, 2002-ben 5, 

2003-ban 4, 2004-ben 5, 2005-ben 5, 2006-ban 1, 2007-ben 5, 2008-ban 2, 2009-ben 3, 2010-

ben 4, 2011-ben 6, 2012-ben 1gyermek, 2013-ban 1 gyermek, 2014-ben 3 gyermek,  

2015-ben 6 fő született községünkben.  
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A születések számának alakulását mutatja az alábbi diagram: 

 

 
 

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

 

Önkormányzatunk 2016. évben 1 család részére állapított meg rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt. Ez 1 kk. gyermeket érint. Ezen igazolás alapján 1 évig jogosultak 

jogszabályban meghatározott kedvezmény igénybe vételére a szülők. Ehhez kapcsolódóan 

„egyszeri támogatás” kifizetésére került sor augusztus és november hónapban, a juttatás 

Erzsébet utalvánnyal került biztosításra, mely 5.800,- Ft gyermekenként 

 

Elutasítások száma, oka: Az elmúlt év során nem került kérelem elutasításra, az igénylők 

megfeleltek a feltételeknek. 

 

Az önkormányzat az újszülött gyermekek szüleinek 20 ezer forintot biztosít támogatásként. 

2016-ban e jogcímen 3 gyermek után fizetett ilyen támogatást az önkormányzat. 

 

A gyermekek étkeztetése a vaszari és a gyarmati közös fenntartású iskolában és óvodában 

valósul meg, attól függően, hogy a gyermekek melyik intézményt veszik igénybe. 

Menza 

A Vaszaron 15 étkező gyermekek közül 4 fő 50 %-os, 7 fő 100 %-os kedvezményre jogosult, 

4 fő teljes árat fizet. A térítési díj óvodásoknak bruttó 330,- Ft, napköziseknek bruttó 420,- Ft, 

menzásoknak bruttó 290,- Ft. 

 

 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása 
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A gyermekjóléti és családsegítési feladatokat az önkormányzat a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Munkaszervezetének Családsegítő és Gyermekjóléti 

szolgálata útján látja el.  

 

Gyermekek veszélyeztetettségének okai lehetnek: családi konfliktus, gyermeknevelési 

problémák, szülők vagy család életvitele, anyagi, megélhetési problémák.  

A várandós anyákat a védőnő látja el, rendszeresen látogatja a gyermekeket is.  

A jelzőrendszer tagjai: az iskola, óvoda vezetői, ifjúságvédelmi felelősei, védőnő, háziorvos, a 

hivatal gyámügyi előadója, valamint a családsegítő szolgálatot felkereső magánszemély. A 

jelzőrendszer tagjai között a kapcsolattartás jó. Az elmúlt évben összesen 14 jelzés érkezett a 

jelzőrendszertől a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz. 

 

A gyermekek napközbeni ellátásra igény az elmúlt évben sem merült fel. Az ellátásnak ez az 

egyik labilis pontja, ugyanis e terület nincs megfelelően megoldva. Helyettes szülőt sajnos 

nem sikerül találni. Az önkormányzat szándéka, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társuláson keresztül a társulási formában kerüljön megoldásra a későbbiekre 

nézve a gyermekek esetlegesen felmerülő napközbeni ellátásának igénye. Ez több más 

önkormányzat igénye is lenne, ami lehetővé teszi ennek idővel történő megvalósítását. 

 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 

 

A gyámhatósági feladatok az elmúlt időszakban jegyzői hatáskörből átkerültek a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalához. 

  

5. Az ellenőrzések tapasztalatai 

 

A Veszprém Megyei Államigazgatási Hivatal Megyei Gyámhivatala 2013. év folyamán tartott 

ellenőrzést. Az ellenőrzés során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyósítás 

feltételeit vizsgálták, ügyiratok bekérésével. Az ellenőrzés megállapítása lényegi hibát nem 

tartalmazott, az alkalmazott eljárásrend, határozatok megfelelőek voltak. 

2016-ban nem volt ellenőrzés e témakörben.  

 

6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 

 

A későbbiekre vonatkozóan célunk, hogy e szakmai színvonalat megtartsuk, hogy továbbra is 

a rászorulók érdekeinek figyelembe vételével kerüljenek meghozatalra a döntések. Fontos, 

hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldásra kerüljön.  

A jelzőrendszer működését továbbra is úgy kell működtetni, hogy a problémák jelzésre 

kerüljenek, s mielőbb megoldást sikerüljön rá találni.  

 

 

7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 

 

Az önkormányzat bűnmegelőzési programját 45/2015.(VIII.27.) számú határozatával fogadta 

el. A program Gecse községre került kidolgozásra. Ez tartalmazza a célokat, prioritásokat, a 

megvalósítás eszközeit, ennek megfelelően cselekvési programot. A településen tapasztalható 

esetleges kedvezőtlen tendenciák csökkentésének lehetőségét, a rendőrséggel való 

együttműködés formáit. Önkormányzatunk területén fiatalkorú elkövető nem volt. 
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8. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

Az önkormányzat alapítványa a Gecse Községért Közalapítvány. Ez az alapítvány leginkább a 

szabadidős programok szervezése területén nyújt segítséget a gyermekvédelmi tevékenység 

ellátásában. A Pápai Rendőrkapitánysággal jó kapcsolatot tart fenn önkormányzatunk. 

Az egyesületek leginkább a szabadidős programok eltöltésében tudnak az önkormányzatnak 

segítséget nyújtani. 

 

Gecse, 2017. május 2. 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 


