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Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

 Kirendeltsége 
 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása 

 

 

2015. évben 

 

A helyi önkormányzatoknak és állam fenntartói feladatinak ellátására a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv – így a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

Kirendeltségeinek (Újrónafő és Várbalog községek) is – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében előírtak (továbbiakban: Gyvt.) alapján minden év május 

31-ig átfogó értékelést kell készíteni 

 

Ezen átfogó értékelést a Képviselő-testület meg kell, hogy küldje a megyei gyámhivatalnak is. 

 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat lát el: 

 

» az Önkormányzat, 

» a Jegyző 

» Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ. 

 

A fenti hármas tagozódásában elvégzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 

ellátásáról az alábbi összesített értékelést terjesztem a közös Képviselő-testület elé: 

 

        I.              Újrónafő település demográfiai mutatói: 

  - 0-2   évesig    21  gyermek 

- 3-5   évesig:                          27  gyermek 

- 6-13  évesig:                         77  gyermek 

-14-17 évesig:                         32  gyermek 

   

 

 
    Újrónafő Község Önkormányzat által ellátott, illetve biztosított gyermekvédelmi  

    kedvezményben részesülők 2015. évben: 

 

» Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült: 

19 család – 48 gyermeke.  

A támogatásra szoruló családok aránya a községben élő összes családot alapul 

véve: 11 %. 

 

» Elutasításra került: - 

 

» Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

      - óvodai napközis ellátás. 

 

      Újrónafő községben az összes gyermek – miután betöltötte a 3. életévét –  32 

      fő óvodai ellátásban részesül. 

- Az óvodások közül ingyenesen étkezik 25 fő 



- 100 %-os térítést fizet 7 fő 

 

            II.           Várbalog település demográfiai mutatói: 

  - 0-2   évesig      10  gyermek 

- 3-5   évesig:                              9  gyermek 

- 6-13  évesig:                           19  gyermek 

-14-17 évesig:                           12  gyermek 

   

 

       Várbalog Község Önkormányzat által ellátott, illetve biztosított  

       gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2015. évben: 

 

» Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült: 

1 család – 1 gyermeke.  

 

» Elutasításra került: -  

 

» Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

       

                       Várbalog községben 2014. augusztus 31-én megszűnt az óvoda. 

 

Jegyzői gyermekvédelmi feladat és hatásköre: 

 

                  Újrónafő községben: 

 

                   Gyámhivatali megkeresésre  4 ügyben 4 alkalommal végeztünk környezet- 

                   tanulmányt, egyéb, a gondnoksággal kapcsolatos gondnoki elszámolások 

                   elkészítésében való közreműködést. 

 

                   Községünkben 17 veszélyeztetett gyermeket tartunk nyilván. 

                   Ebből: 

-     3  gyermeket környezeti, vagy a szülők válása miatt, 

-     gyermeket magatartási, 

- 4  gyermeket anyagi gondok miatt, 

-     egészségi 

- 10 lakáskörülmények miatt tartunk nyilván. 

 

                   A veszélyeztetett kiskorúak 7  családban élnek. Ezek aránya az összes családot  

                   alapul véve 0,01%. 

                   Védelembe vétel 5  családnál 13 gyermek esetében áll fenn. 

Ebből 13 gyermeknél környezeti ok, illetve a szülőnek felróható magatartási ok. 

 

A 2015. évben kiskorú nem került átmeneti nevelésbe. 

                

 

 

 

 

 

Várbalog községben: 



                Gyámhivatali, bírósági megkeresés 2015. évben nem érkezett, így 

környezettanulmányt nem készítettünk, illetve egyéb gondnoki elszámolások 

elkészítésében nem vettünk részt. 

 

                  Községünkben 1 veszélyeztetett gyermeket tartunk nyilván, magatartási okok 

miatt. 

                   Védelembe vétel a községben nem történt. 

         

A 2015. évben nem vettek kiskorút átmeneti nevelésbe. 

                    

 

III. A Gyermekjóléti Szolgáltatás gyermekvédelmi feladatai: 

 

A gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgáltató Központ látja el Csendes Viktória személyében Újrónafő és Várbalog 

községben is.  

 

IV. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti munkavégzés összegzése: 

 

Az családgondozó megfelelő tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezett ahhoz, 

hogy a fontos törvényi kötelezettségünket megfelelő szinten tudjuk ellátni. 

 

A konkrét munkavégzés mutatói alapján elmondható, hogy mind Várbalog, mind 

pedig Újrónafő községben a családgondozó, valamint a jegyző hatáskörébe utalt és 

tartozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok maradéktalanul végrehajtásra 

kerültek. 

Megállapítható, hogy sem Várbalog, sem Újrónafő település nem tartozik a 

gyermekvédelem szempontjából veszélyeztetett településnek. 

Mindkét településén összehangolt és jó munkát végzett eddig is az orvos, a védőnő 

és a gyermekvédelemmel foglalkozó gyermekvédelmi felelősök. 

Konkrét beavatkozásra, illetve segítségnyújtásra csak megkeresésre, az illetékes 

ügyintéző kérésére, helyszíni értékelés, tapasztalatgyűjtés és továbbítás miatt 

került sor a beszámolási időszakban. 

Továbbra is fontos feladatnak tartom, hogy az egészségügyben és oktatási 

intézményekben dolgozó szakemberekkel szoros legyen a munkakapcsolat. 

 

Mindezek alapján javasolom a Képviselő-testületeknek, hogy Újrónafő és Várbalog 

községekben folyó gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltató munkáról szóló beszámolót 

fogadja el. 

 

 

Újrónafő, 2016. május 10. 

 

 

 

                                                                                                                 dr. Dudás Eszter s.k., 

                                                                                                                   kirendeltség-vezető 

 

 

I. Határozati javaslat: 



…/2016. (…..) határozat: 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az önkormányzat, valamint a közös 

önkormányzati hivatal gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos 2015. 

évre vonatkozó, …melléklet szerinti beszámolóját 

elfogadja. 

 

2) Felkéri a Kirendeltség-vezetőt, hogy az értékelést 

küldje meg a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának. 

 

  Felelős: dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

  Határidő: 2016. május 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Határozati javaslat: 



 

…/2015. (….) határozat: 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Térségi Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évre vonatkozó 

beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja, egyúttal 

megköszöni a családgondozó munkáját. 

 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 


