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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam 

fenntartóinak 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 az állam fenntartói feladatinak ellátására a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.  

 

A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi illetve gyámhatósági, gyámügyi 

feladatinak ellátását a Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) előírtak 

alapján végzi.  

Az értékelés tartalmáról a Korm. rendelet 10. számú melléklete rendelkezik. 

Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, 

a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez 

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 

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, 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 

részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő 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. 

 

4–5. 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 

tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 

ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra 

és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi 

prevenciós elképzelések). 

 

8. 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. 

 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 

feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 

szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 

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

A település lakosainak száma 2014. december 31-én 1305 fő 

kiskorú gyermekek száma ( 0 – 18 éves korig)     281 fő  

 

Ezen belül: 

0 – 2 évesek    37 fő 

3 – 5 évesek    31 fő 

6 – 13 évesek  115 fő 

14 – 18 évesek     98 fő 

összesen  281 fő 

 

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

A Gyvt. 19. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának 

célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének, 

b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, 

c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 

(2) A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege 



nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege) a 140%-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg 

külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

 

20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi 

költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 

 

Zalahaláp településen 2014. évben a rendszeres gyermekvédelmi jogosultság fennállása miatt 

augusztus hónapban  89 gyermek, november hónapban 62 gyermek részesült támogatásban. A 

pénzbeli és a természetbeni támogatás esetenkénti összege 5.800.- Ft/fő volt, (Erzsébet utalvány 

formájában) melyet a központi költségvetés 100 %-ban megtérít. 

 

A 2014. december 31-ei adatok szerint 70 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben.  Az életkor szerinti megoszlás: 

 

Életkor 0 – 2 év 3 – 5 év 6 – 13 év 14 – 17 év 18 évesnél 

idősebb 

Létszám 9 12 32 14 3 

 

Az általános tapasztalat az, hogy abban az esetben, ha egy családban két gyermeket nevelnek és 

mindkét szülő –  akárcsak minimálbérért is – dolgozik, már nem jogosult erre az ellátásra.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása során kérelem nem 

került elutasításra. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

A 2014. január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás ellátásokra, valamint a 2014. január 1-jén rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt 

folyamatban lévő ügyekre a 2013. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, 

hogy 2014. január 1-jétől a Gyvt.  és más jogszabály alkalmazásában a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás az Szt. 45. §-a szerinti önkormányzati segély ellátásnak minősül.  

A 2013. december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt előterjesztett 

kérelmet az Szt. 45. §-a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni.  

 

Zalahaláp településen rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem került sor.  

Óvodáztatási támogatás 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos 



helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése.  

 

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelmére – 

annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke 

a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 67/A. § (3) bekezdésében 

foglaltak szerint megállapította, és 

b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, 

megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző 

időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába. 

(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a   gyám 

legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az 

ötödik életévét betölti. 

(4) A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az 

óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására 

a) az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában, 

b) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában 

folyósítja. 

 

(5) Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési 

jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít 

a szülőnek vagy a családba fogadó gyámnak, ha 

a) a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és 

b) a szülő, a családba fogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik. 

 

A Gyvt. szerint a támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően 

esetenként és gyermekenként tízezer forint. Településünkön 2014. júniusában 1, decemberben 4 

óvodás gyermek szülője részesült óvodáztatási támogatásban. A támogatás összege 100 %-ban a 

költségvetésből visszaigényelhető.  

A Gyvt. átmeneti rendelkezései szerint a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary 

Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2013. évi XXVII. törvény  

- 28. §-ával megállapított 20/C. §-t a 2013. március 31-ét követően indult ügyekben és a 2013. 

április 1-jét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásnak a 2013. március 31-ét követően 

esedékes, további alkalommal történő folyósítására kell alkalmazni.  

- 29. §-ával megállapított 20/C. §-t a 2013. augusztus 31-ét követően óvodáztatási támogatás 

megállapítása iránt indult új ügyekben és a 2013. szeptember 1-jét megelőzően megállapított 

óvodáztatási támogatásnak a 2014. szeptember 1-jét követően esedékes, további alkalommal történő 

folyósítására kell alkalmazni. 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

A Gyvt. 67/A § (1) bekezdése alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi 



kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények 

közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes 

nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

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 nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 

fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.  

 

Zalahaláp településen a szülők kérése alapján 2 gyermek esetében állapította meg a jegyző a 

hátrányos helyzet fennállását és 4 gyermek esetén a halmozottan hátrányos helyzet fennállását.  

 

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

adatok: 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 
 

A rendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

 

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 

mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben 

folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 

érettségizett) pályázók jelentkezhettek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási 

intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 



alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők  közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015-ben 

először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben 

ténylegesen megkezdik. 

2014. évben összesen 13 db pályázat érkezett. (12 db „A” típusú és 1 db „B” típusú).  

 

A korábban megállapított 2 db „B” típusú pályázat felülvizsgálata megtörtént, az egyik továbbra is 

„B” típusú pályázó maradt, míg a másik pályázó 2015. februárjától „A” típusú ösztöndíjra 

pályázott, ezért számára ettől az időponttól a „B” típusú pályázata megszüntetésre került.  

 

A képviselő-testület egyedi döntései alapján 1.000.- és 5.000.-Ft/hó közötti támogatások kerültek 

megállapításra. A támogatások teljes összege 630.000.- Ft, mely csak részben a 2014. évi 

költségvetés része. 

 

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok. 

A Csontváry Általános Iskola és AMI tanulói és a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda óvodásai a 

zalahalápi önkormányzat által fenntartott és működtetett konyháról étkeznek.  

 

A Gyvt. 151. § (5) Gyermekétkeztetés esetén 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa) bölcsődés, 

ab) óvodás, 

ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben 

elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú 

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és 

tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 

intézményi térítési díj 50%-át, 

kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény]. 

 

Azon gyermekek szülei, akik jogosultak a kedvezményre kihasználták, kihasználják a 

lehetőségeket, igénybe vették az étkeztetést.  

 

Gyermekétkeztetési kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:  

 
Óvodás 

Menzás Napközis 

Alsó tagozatos Felső tagozatos Alsó tagozatos Felső tagozatos 

50 %-os 

étkezési 

támogatás 

12 fő 4 fő 6 fő 7 fő 4 fő 

100 %-os 

étkezési 

támogatás 

(GYVT) 

24 fő 2 fő 5 fő 18 fő 19 fő 

 



A 2014-ben a  szociális nyári gyermekétkeztetésben az önkormányzat nem vett részt a kedvezőtlen 

támogatási feltételek miatt.  

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális 

munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki 

egészségét, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek 

visszahelyezését.  

A gyermekjóléti gondoskodást, szolgáltatást  a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat látja el a településen.  

A fogadóóra minden hétfőn 9-10 óráig tart, de a családgondozó az intézmény székhelyén minden 

pénteken 8-10 óra között fogadóórán illetve telefonon is elérhető.  

A fogadóórák célja, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás mindenki számára közvetlenül is elérhető 

legyen a településen. A fogadóórákon elsősorban tanácsadás és hivatalos ügyek intézésében történő 

segítségnyújtás miatt jelentek meg az ügyfelek 11 alkalommal. A fogadóórák látogatottsága nem 

számottevő, inkább a családok felkeresésére fektetődik nagyobb hangsúly. 

A jellemző problémák között a szülők konfliktusos kapcsolata, anyagi-, megélhetési problémák, 

munkanélküliség, gyermekneveléssel kapcsolatos problémák, következetlen vagy túl engedékeny 

szülő magatartás, igazolatlan iskolai hiányzások, iskolai magatartásbeli problémák szerepelnek.  

 

Gondozási tevékenység 2014. évben 

Életkor Alapellátásban 

történő gondozás 

Védelembe 

vétel 

Átmeneti nevelt Összesen 

0 -5 éves 6 0 0 6 

6 – 13 éves 6 1 0 7 

14 – 17 éves 7 0 0 7 

Gyermekek száma 19 1 0 20 

Családok száma 13 1 0 14 

 

A fenti táblázat alapján látszik, hogy 13 család 19 gyermekével kapcsolatban történt családgondozás 

gyermekjóléti alapellátás keretében. A Védelembe vétel keretein belül 1 család 1 gyermekével 

történ családgondozás.  

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya problémáival kapcsolatban 1 jelzés érkezett a 

védőnői szolgálattól, ilyen jellegű családgondozás egy családnál történt. Kiskorú várandós anya egy 

volt a településen. 

Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatban nem érkezett jelzés, ilyen jellegű 

családgondozás nem történt.  

A településen átmeneti nevelt gyermek családjával, vér szerinti szülőjével nem tart rendszeres 

kapcsolatot a Szolgálat.  

A családgondozó folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, kapcsolatot tart a gyermekekkel és meghallgatja panaszaikat, segít azok 

orvoslásában. A védelembe vett gyermekről gondozási-, nevelési tervet készít és az alapján 

dolgozik. Segít a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatinak ellátásában, 



együttműködik az intézménnyel.  

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2014. évben 354. 

 

Információnyújtás 86 

Segítő beszélgetés 80 

Tanácsadás  87 

Hivatalos ügyben közreműködés 5 

Családlátogatások száma 94 

Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel  1 

Esetkonferencia  1 

 

A jelzőrendszer jól működik, ezeken a védőnő, házorvos, gyámügyi előadó, körzeti megbízott, 

intézményvezetők, iskola-, óvodai gyermekvédelmi felelősök vesznek részt. A jelzőrendszeri tagok 

részére 2014-ben 7 alkalommal került sor szakmaközi megbeszélésre, valamint az éves 

gyermekvédelmi tanácskozás is megszervezésre került.  

Zalahalápon élő gyermekekkel és családjaikkal kapcsolatban az elmúlt évben 23 írásos jelzés 

érkezett, 5 alkalommal a védőnői szolgálattól és 18 esetben köznevelési-, közoktatási intézménytől.  

 

A rászoruló családok segítésére élelmiszergyűjtést szerveztek. A tartós élelmiszerekből, 

tisztálkodási szerekből, édességből csomagok készültek, melyek a Szolgálat ellátási körzetében 

közel 100 család számára karácsony előtt kerültek kiosztásra.  

Több alkalommal ruhabörze szervezésére került sor, illetve több család kapott ruhaadományt az év 

folyamán.  

A 4 napos nyári tábor gazdag programokkal a gyermekek számára nagy élmény volt. A programok 

között volt könyvtárlátogatás,  balatoni strandolás, filmvetítés, ügyességi vetélkedők, a Tapolcai 

Rendőrkapitányság látogatása, a védőnő előadása. 

 

gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 

ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok 

 

Zalahaláp – Sáska önkormányzatok részvételével 2013. július 1.napjával megalapított „Zalahaláp, 

Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda fenntartó Társulása” által fenntartott óvoda látja 

el az óvodáskorú gyermekek nevelését . Az óvoda  neve:  „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda” . A 

törvényi feltételek és követelmények biztosítottak. 

Óvodai férőhelyek száma: 60 

Óvodába járók száma: 65 

Ebből  

zalahalápi gyermek:  44 

sáskai gyermek: 14 

tapolcai gyermek:   5 

nyirádi gyermek:   2 

 

A Csontváry Általános Iskola és AMI fenntartását és  működtetését 2013. szeptember 1. napjával  a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át.  

 

A gyermekek iskolába történő szállítása volán járattal illetve iskolabusszal (falugondnoki gépkocsi) 

történik. 

 

Az általános iskolai tanulók létszáma: 109 fő 

 

 



Ebből  

zalahalápi lakóhellyel rendelkező: 69 fő 

sáskai lakóhellyel rendelkező: 16 fő 

egyéb vidéki lakóhellyel rendelkező: 24 fő 

 

Napközi otthonos, tanuló szobai ellátásban részesülő tanulók száma összesen: 60 

Ebből  

zalahalápi lakóhellyel rendelkező gyermek: 36 fő 

sáskai lakóhellyel rendelkező gyermek: 9 fő 

egyéb vidéki lakóhellyel rendelkező gyermek: 15 fő 

 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 
 

2014. évben a felügyeleti szervek által Zalahaláp településen gyámhatósági, gyermekvédelmi 

területen végzett szakmai ellenőrzés nem volt. 

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 

gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 

Pszichológus szakemberre, konfliktus kezelési technikák alkalmazására illetve jogi segítségnyújtás 

helyi igénybe vételére kellene lehetőséget biztosítani. 

Intézményekkel, szakemberekkel, önkéntesekkel összefogva szabadidős programok szervezése 

nemcsak gyermekeknek, hanem a családok számára is. 

Felvilágosító munka végzése a káros szenvedélyek (dohányzás, drog fogyasztás stb.), a 

bűnmegelőzés és az egészséges életmódra nevelés területén előadások szervezésével. 

Prevenciós előadások gyermekek, szülők illetve szakemberek részére. (Internet veszélyei, 

segítségnyújtási lehetőségek, gyermekvédelemmel kapcsolatos témák, szülők iskolája stb.) 

A jelzőrendszeri tagok gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésének biztosítása. 

 

A még hatékonyabb munka érdekében indokolt lehet a jelzőrendszer tagjainak még fokozottabb 

kommunikációja, mely jelentős mértékben elősegítheti az akár párhuzamosan indított eljárások 

mielőbbi lefolytatását.  

 

Továbbra is biztosítani kell, hogy anyagi okból ( a jövedelem helyes beosztására való oktatással ) 

egyetlen gyermek se kerüljön ki a családból, az életvitele, nevelési problémák megoldásához 

maximális segítséget kell nyújtani a helyi szakemberek bevonásával, illetve máshol igénybe vehető 

ellátásokról való tájékoztatással.  

 

8. 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. 
 

Településünk bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. 

 

Az elmúlt évben 1 fő fiatalkorú esetében zaklatás, míg 1-1 fő fiatalkorú fiú és leány visszaélés 

kábítószerrel törvényi tényállását valósította meg, így összesen 3 bűnelkövetés róható fel a helyi 

gyermek- és fiatalkorúak terhére. Gyermekkorú és fiatalkorú korosztályban sértettei kategóriában 

adatokkal nem rendelkezünk. 

 



9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 

feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 

szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 

Zalahaláp Község Önkormányzata gyermekvédelmi és gyámügyi feladatait a társhatóságokkal és a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival szorosan együttműködve biztosítja. 

 

A rendőrség körzeti megbízottjával jó, együttműködő kapcsolat került kiépítésre. Célunk egy 

biztonságos lakókörnyezet kialakítása, melyhez nem elegendő csak a rendőri jelenlét. Szükséges 

valamennyi jelzőrendszeri tag munkája ahhoz, hogy ne szaporodjon el a gyermekkori, fiatalkori 

bűnelkövetések, szabálysértések száma. Mindehhez nagy segítséget jelent a helyi Polgárőr 

Egyesület, melynek tagjai rendszeres szolgálatot teljesítenek a település kül- és belterületén 

elősegítve a közbiztonság javulását.  

 

A Művelődési Ház vezetője összefogva a civil szervezetekkel több alkalommal is játszóházat, 

szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas szakköröket szervezett, melyek alkotásai kiállítás nyitására 

adtak lehetőséget tovább bővítve az érintettek körét.  

A helyi intézmények (iskola, óvoda) a különböző eseményekhez kapcsolódó műsorait szintén a 

Művelődési Házban rendezi, amely egyre nagyobb létszámot vonz. Gyakran telt házas műsorokkal 

örvendeztetik meg a lakosságot, fiatalt és időset egyaránt.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évben végzett gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést vitassa meg és fogadja el. 

 

 

                                           H a t á r o z a t i   javaslat: 
 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített értékelést.  

 

Az önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul vett, azt elfogadj és úgy határozott, 

hogy lehetőségeinek függvényében mindent elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében.  

 

Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztályához (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)  

 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Zalahaláp, 2015. május 18. 

 

 

       Bedő Lajos Sándor 

            polgármester 


