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30/2017.(III.30.) számú előterjesztés 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2017. március 30-i rendes ülésére 
 

 

Tárgy:  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

Készítette:   Barna Yvette igazgatási ügyintéző 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 

 

Tárgyalja: Népjóléti Bizottság  

 

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 

Tárgy:  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Az önkormányzat ebben az évben is elkészítette átfogó jelentését a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése alapján, a beszámolót a Képviselő- testület 
elfogadó határozatával együtt a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 
Gyermekvédelmi és gyermekjóléti engedélyezési és ellenőrzési osztálya részére megküldjük.  
  
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő- testület elé. 
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2016. évi ellátásáról szóló, a határozat mellékletét képező tájékoztatót tudomásul 
veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
 
 
Budakalász, 2017. március 20. 
 
 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 
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Budakalász Város 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelés 

 
Budakalász állandó lakónépessége 2016.12.31. napján: 11641 fő,  
Ebből a 0-18 éves korosztály: 
 

Korcsoport Fő 

0-3 éves 333 

4-6 436 

7-14 1152 

15-18 426 

Összesen: 2347 

 

 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
2016-évben 171 gyermek jogán részesült a család rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. Az igénylő családokban nevelkedő gyermekek kedvezményesen, vagy 
ingyenesen jutottak tankönyvhöz, étkeztek az intézményekben.  
A kedvezményben részesülő gyermekek után a családok két alkalommal - augusztus és 
november hónapban- részesültek 5.800.-Ft/fő támogatásban, Erzsébet- utalvány 
formájában, mely azonban nem csak élelmiszer, hanem ruházat és iskolaszer vásárlására is 
felhasználható.   
Ezen támogatási formánál családok esetében 37.050.-Ft/fő, beteg gyermeket nevelő 
családoknál, vagy egyedül nevelő szülők esetében 39.900.-Ft/fő a jövedelemhatár.  
 
Települési Támogatás  
Ezen támogatási forma az átmenti segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi segélyt foglalja 
magában.  
Átmeneti segélyben 2016. évben 76 fő részesült, összesen 806.000.-Ft összegben. Ez a 
támogatási forma személyenként 3-5000.-Ft közötti támogatást jelent alkalmanként és 3 
havonta igényelhető. A legtöbb család esetében évente 4 alkalommal került kifizetésre. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi segélyt 50 fő gyermek részére állapítottunk meg. Ez a támogatási 
forma gyermekenként 3-5000.-Ft közötti támogatást jelent alkalmanként és 3 havonta 
igényelhető. A legtöbb család esetében évente 4 alkalommal került kifizetésre.  
A jövedelemhatár 42.750.-Ft/fő családoknál, gyermeküket egyedül nevelőknél 57.000.-Ft.  
 
Újszülöttek egyszeri támogatása 
A Képviselő- testület saját költségvetéséből minden újszülött részére 10.000.-Ft egyszeri 
támogatást nyújt. 2016. évben 76 esetben történt kifizetés 760.000.-Ft összegben.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
Az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg terhére nyújthat rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást rászoruló családok számára, ahol az egy főre jutó jövedelem 
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nem haladja meg a 42.750.-Ft-ot, és a családban a tartós munkanélküliség, a tartós betegség 
vagy az egyedülálló szülő veszélyességi tényezők közül legalább kettő fennáll.  
 
Összegzés: 
 
Városunk nagy hangsúlyt fektet a gyermekvédelmi feladatok ellátására. Ennek érdekében a 
segélyek kifizetése havonta két alkalommal történik, hogy az arra rászorulók a kérelem 
benyújtását követően minél hamarabb készpénzhez jussanak.  
Megállapítható az is, hogy a segélyezettek köre nagy százalékban azonos, ugyanazok a 
családok jelennek meg minden támogatási formánál.  
 
Rendszeresen végzünk környezettanulmányokat és látogatjuk a családokat a valódi 
élethelyzetük feltárása érdekében.  
 
Az elmúlt évhez hasonlóan 2017. évben is különös figyelmet fordítunk a gyermekekkel 
kapcsolatos támogatások esetében a gyors és hatékony ügyintézésre és a teljes körű 
tájékoztatásra.  
 
 


