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Tisztelt Polgarmester Ur !

A Peto Zoltan Urral tortent teruletbejaras, majd a megtekintett teriileten torteno felmeresek
alapjan a kovetkezo arajanlatot adjuk fakitermelesre, illetve a megtekintett teriileteken
talalhato fatomeg felvasarlasara.
A felmeresek utan a kovetkezo mennyiseg talalhato.:

0133 hrsz-ii teruleten akac
nyar, fuz egyeb

249 m3 brutto fatomeg
56 m3 brutto fatomeg

Labon torteno vasarlasra keszitettem ajanlatot, hiszen igy a legkedvezobb mindket fel
szamara az ertekesites.
Tekintettel arra, hogy a famennyiseg kevesbe hasznosithato reszet apritekolassal
hasznositanank a brutto fatomegre adok ajanlatot.
Akac eseteben a vasarlasi ar
Egyeb fafajok eseteben

13 O00.-ft/m3
5 O00.-ft/m3

Igy a fenti teruleten talalhato faanyag vetelara netto
3517 000.-ft azaz harommillio
otszaztizenhetezer ft
A teriilet letakaritasat kovetoen a felujitasi munkalatokat is elvegezzuk illetve ket alkalommal
az akac tuskosarjak levereset is terites nelkiil.
Fizetes.
Megallapodas es a szamla kiallitasat kovetoen a munkak megkezdese elott.

Kerta 2014.04.07.
Udvozlettel.: Sule

ezeto

Kituzesi vazrajz
KQIsovat0133, 0138, 0139/3 hrsz
M=1:2000

Előterjesztés
Készítette: Szabóné Piriti Márta
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2014. évi
támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet alapján
2014. június 16-től 2014. augusztus 29-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54
munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú
gyermekek részére biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez támogatás igényelhető az
alábbiak szerint:
Külsővat község a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet alapján társadalmi- gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradottnak, az országos átlagot legalább 1,75-szörösen
meghaladó munkanélküliség szempontjából azonban nem hátrányosnak minősül, így
összességében a hátrányos helyzetű település kategóriába tartozik. Ez alapján:
„A hátrányos helyzetű települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek fele után kérhető támogatás, azon túl az önerőből
támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után.”
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440.- Ft.
A rendeletben meghatározásra kerül, hogy az önkormányzat a támogatás összegének
legfeljebb 20 %-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja. Az
alapanyagra fordított támogatási összeg 30%-át kell a település 40 km-es körzetén belüli
őstermelőtől, kistermelőtől beszerezni.
A rendelet alapján magasabb összegű támogatást az az önkormányzat kaphat, amely a
szükségesnél nagyobb arányú önerő biztosítását vállalja, vagy az étkeztetéshez kapcsolódóan
szabadidős programot biztosít a gyermekek számára.
Tájékoztatást küldtünk azoknak a szülőknek, akik kiskorú gyermekeik jogán rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Ebben tájékoztatást kaptak a szülők arról, hogy
az Óvoda mely időszakban lesz zárva Külsővaton, Csöglén, illetve Egeralján, és ehhez
kapcsolódóan az óvoda zárva tartásának idejére kértük megjelölni igény esetén az
igénybevétel időszakát.
18 család 42 gyermekére vonatkozóan küldtünk ki értesítést, s mindössze 2 család 3
gyermekre nem kérte, 16 család 39 gyermek után igényelte az étkeztetést, mely az ebéd
számát tekintve 1831 ebédet jelent, összesen 805.640.- Ft értékben.
A rendelet alapján Külsővat Önkormányzat önerő nélkül 21 gyermek után kérhet támogatást,
azon túl pedig, ha önerőből vállalja 9 gyermek étkeztetését, akkor még további 9 gyermek
után.
Célszerű volna a támogatást azok után igényelni, akik 54 napban szeretnék igénybe venni az
étkezést. Ilyen 30 fő van, akkor közülük mind a 30 főre meg lehetne a támogatás, önrészből
pedig a kevesebb napig igénylők étkezését kellene felvállalni.
Az igénylés az alábbi volt:
- 30 fő 54 napig
- 1 fő 23 napig
- 7 fő 24 napig
- 1 fő 20 napig

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy fentiek alapján döntsenek a szociális nyári
gyermekétkeztetésre benyújtható pályázatról.
Határozati javaslat:
Külsővat község képviselő testülete támogatási igényt nyújt be
a Magyar Államkincstárhoz a szociális nyári gyermekétkeztetés
támogatására.
A támogatást 30 fő kiskorú, gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek után igényli és további 9 fő részére önerőből
biztosítja.
Az Önkormányzat garantálja, hogy az étkeztetést biztosító
vállalkozó az étkezéshez szükséges alapanyag 30%-át
őstermelőtől, illetve kistermelőtől szerzi be.
A képviselő-testület az óvodás gyermekek esetében csak az
óvoda nyári zárva tartása idejére, illetve szeptembertől iskolába
járó gyerekek után a zárva tartást követő nyári időszakra igényli
a támogatást.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Aczél Péter polgármester
Határidő: 2014. május 7.
Határozati javaslat:
Külsővat község képviselő testülete támogatási igényt nyújt be
a Magyar Államkincstárhoz a szociális nyári gyermekétkeztetés
támogatására.
A támogatást a 39 fő kiskorú, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek közül ……. Fő után igényli
és további ……… fő részére önerőből biztosítja.
Az Önkormányzat garantálja, hogy az étkeztetést biztosító
vállalkozó az étkezéshez szükséges alapanyag 30%-át
őstermelőtől, illetve kistermelőtől szerzi be.
Az Önkormányzat a rendeletben meghatározottakhoz
viszonyítva nagyobb arányú saját forrás biztosítását vállalja.
A képviselő-testület az óvodás gyermekek esetében csak az
óvoda nyári zárva tartása idejére, illetve szeptembertől iskolába
járó gyerekek után a zárva tartást követő nyári időszakra igényli
a támogatást
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Aczél Péter polgármester
Határidő: 2014. május 7.
Külsővat, 2014. április 24.
Aczél Péter sk.
polgármester

Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
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Tisztelt Képviselőtestület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a „helyi önkormányzat a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít és
megtárgyalja.”
Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala részére.
A beszámoló tartalmi elemeit a Kormányrendelet határozza meg, amelynek figyelembe
vételével készül a beszámoló.
A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése
és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Így biztosítani kell a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a
gyermekjóléti szolgáltatást, átmeneti gondozást valamint meg kell szervezni és közvetíteni
kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
Önkormányzatunk a költségvetés által biztosított keretei között a gyermekvédelmi törvényben
előírt kötelező feladatokon túl is támogatja a családokat, gyermekeket.
A Képviselő-testület 10.000,-/fő összegben beiskolázási támogatást nyújtott az általános és
középiskolások számára, a felsőoktatásban tanulók részére ösztöndíj támogatást biztosít.
Gyermekszületési támogatásban részesített 2 családot 20.000,- Ft értékben.
Az Önkormányzat élt a Munkaügyi Központ által nyújtott lehetőséggel, mely által 5 fő 16 év
feletti diák részére tudott diákmunkát biztosítani, ezzel is segítve a rászoruló családokat.
1. Demográfiai mutatók
Településünkre - mint általában az egész országra - is jellemző a népesség fogyása, a
gyermekvállalás csökkenése.
Külsővat állandó lakossága 2013. december 31-én 743 fő.
Gyermekvédelmi szempontból a 0-18 év közötti korosztály számunkra a fontosabb.
Külsővat népességének megoszlása 2013. december 31-én az alábbi:
0-14 éves
14-18 éves
19-62 éves
63 év felett

96 fő
33 fő
400 fő
214 fő

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, valamint gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések
biztosítják.
2. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes
képviselő valamint a nagykorú gyermek kérheti, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat.
A jogosultságot a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg, ha a feltételeknek megfelel.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a gyermek jogosult
- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére a Gyvt szabályai szerint
- évi két alkalommal augusztus illetve november hónapban gyermekenként 5.800-Ft-os
támogatásra (a november havi már Erzsébet-utalványban)
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére ( pl. tankönyvtámogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatás )
2013. augusztus hónapban 57 gyermek, november hónapban 48 gyermek részére összesen
609.000,- Ft támogatás került kifizetésre, mely visszaigényelhető 100 %-ban.
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény
A képviselő- testület helyi rendelete a támogatás megállapítását a polgármester hatáskörébe
utalta.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére 55.000,- Ft került kifizetésre.
Óvodáztatási támogatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §
új elemként rendelkezik 2009. évtől az óvodáztatási támogatásról. A települési önkormányzat
jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a
szülője részére, aki a három illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, és gondoskodik
annak rendszeres óvodába járásáról, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennáll, a beíratást követően évi két alkalommal óvodába járási támogatást
állapít meg. Feltétele a támogatásnak még az az önkéntes szülői nyilatkozat, hogy a
gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen.
Első alkalommal húszezer forint a támogatás gyermekenként, majd ezt követően esetenként és
gyermekenként tízezer forint.
Külsővat községben óvodáztatási támogatásban első alkalommal májusban 3 gyermek
részesült, további alkalommal 4 gyermek, december hónapban pedig 5 gyermek részesült 1010 ezer forintban, összesen 2013. évben 150.000,- Ft került kifizetésre.
A külsővati óvodások 2013. év nyarán úszásoktatáson vehettek részt, melynek teljes költségét
az Önkormányzat fizette.
A Gyvt-ben nem szabályozott, az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni
ellátások
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Az önkormányzat támogatja a felsőoktatási intézményben tanulókat, akik a Bursa Hungarica
ösztöndíjat igényelték. 3 fő 5.000,-Ft/fő/hó összegű támogatásban részesült.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása
céljából. A támogatást elnyerte, melyhez még 171.000,-Ft önrész biztosítása által 36
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére biztosítani tudta nyár
folyamán is az egyszeri meleg ételt.
Természetben nyújtott ellátások
Természetben nyújtott ellátásban részesül a képviselőtestület döntése alapján az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, aki a helyi óvodába jár, vagy a helyi általános iskola
napközi-otthonos tanulója, az étkezési térítési díj mértékéig.
A gyermekétkeztetés a községben az óvodai ellátással valamint az iskolai napközi
igénybevételével megoldott.
Kedvezményben azok a gyermekek részesülnek akik a törvény alapján erre jogosultak.
Az általános iskola 1-8. osztályában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tanulók ingyenes étkeztetésben részesülnek.
50 %-os kedvezményben részesülnek: 3 vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg
gyermek.
Óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkeztetése
ingyenes. 50 %-os kedvezményt kap a 3 vagy több gyermekes, valamint a tartósan beteg
gyermeket nevelő család.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
2007. január 25-től a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete látja el a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát 48 településen. 2013. évben a családsegítő
feladatokat 4 fő családgondozóval, a gyermekjóléti szolgálat feladatait 6 fő családgondozóval
látták el.
A családsegítő szolgálat valamint a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájáról készült
beszámoló a jelen beszámolóm mellékletét képezi.
A gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátást szolgálja a községben az óvoda, mely 25 férőhelyes egy
csoporttal működő. A beíratott létszám 21 fő, valamennyi külsővati gyermek.
A településen iskola nincs, a gyermekek többsége Nemesszalókra, kisebb hányada
Celldömölkre jár iskolába, a napközi biztosítja az igényelt ellátást.
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Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozása feladat-ellátása megszervezhető helyettes szülőnél,
gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.
2013. évben egyetlen gyermek esetében került sor ideiglenes, majd átmeneti nevelésbe
vételre.
4. Jegyzői hatáskörbe tett gyámhatósági intézkedések
A törvény alapelve, hogy a gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult és köteles.
Ehhez kell minden szükséges állami támogatást megadni, hogy a szülők a gyermekeket
családban neveljék fel, ott kell tudniuk megoldani a gyermekneveléssel kapcsolatos
problémákat, és ha szükséges, ehhez kell segítséget kapniuk.
A törvény főleg a prevencióra helyezi a hangsúlyt, ezért ha a gyermekjóléti szolgálat
problémát észlel a család életében, akkor a családot gondozásba veszi, tanácsokkal látja el,
hogy a család működése mielőbb normalizálódjon.
Védelembe vételre 2013. évben 5 gyermek esetében került sor.
A családgondozó rendszeresen látogatja a családot, tanácsaival segíti életvezetésüket.
Gyámhivatal felkérésére környezettanulmány készítésére, leltár felvételére nem került sor.
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele nem történt.
Gondozási díj és gyermektartásdíj behajtása nem volt.
5. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása
2013. évben felügyeleti szerv ellenőrzést gyámügyi területen nem végzett.
6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok maghatározása
A feladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához elengedhetetlen feltétel a folyamatos
továbbképzés.
Feladatként jelentkezik a helyettes szülői hálózat fejlesztése, családok átmeneti otthona vagy
hajléktalan szálló kialakítása főleg kistérségi szinten a települések összefogásával.
7. Bűnmegelőzési koncepció, gyermekvédelem
Külsővat Önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval nem rendelkezik.
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Az önkormányzat 2013. évben segítette a rendőrség munkáját azzal, hogy a körzeti megbízotti
gépkocsi fenntartásához lakosságszám arányában hozzájárult.
Gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés a településen nem volt, családon belüli erőszakkal
érintett gyermekről nincs tudomásunk.
8. Az önkormányzat és civil szervezetek kapcsolata
A községben civil szervezetként a Sportkör működik, mely a szabadidő hasznos eltöltésében
segíti a fiatalokat. Az Önkormányzat a nyár folyamán huzamos ideig naponta játszóház
formájában biztosította a gyermekek foglalkoztatását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
Nemesszalók, 2014. április 22.
dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző
Határozati javaslat
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja
az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2013. évi ellátásáról szóló mellékelt beszámolót és értékelést.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző
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Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8500 Pápa, Csáky L. u. 12.
Levelezési cím: 8500 Pápa, Pálos tér 2.
Tel./fax.: 06-89/321-137
Szám:GY-286-8/2014.
Ügyintéző:Kocsis Timea

Tárgy:Beszámoló a Gyermekjóléti
Szolgálat 2013. évi munkájáról

Külsővat
Község Képviselő-Testületének
Tisztelt Képviselő-testület!
Hivatkozással a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 96. § (6) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) foglaltakra, a 2013. évben végzett
munkáról, illetve változásokról az alábbiakban számolunk be Külsővat község
vonatkozásában.
A Gyvt. a következők szerint határozza meg a gyermekvédelem fogalmát:
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
A speciális gyermekvédelem az árva, elhagyott, veszélyeztetett (esetleg bűnelkövető
gyermek) különlegesen fokozott védelmét garantálja. A családból kikerült, vagy kiemelt
gyermek teljes körű ellátását az ún. intézményes gyermekvédelem biztosítja. Ebben kiemelt
szerepe van a Gyermekvédelmi Központnak, a gyermek- és lakásotthonoknak, a hivatásos
nevelőszülőknek, és a család- és utógondozóknak, valamint a javítóintézeteknek. Az általános
gyermekvédelem a
gyermekek
családban történő nevelésének támogatását,
veszélyeztetettségüknek a megelőzését jelenti. Ez a megelőző tevékenység döntő részben az
oktatási, egészségügyi és szociális intézményhálózatban (esetenként civil szervezetek
bekapcsolódásával) valósul meg, az egyes ágazatok komplex együttműködésével, mely a
családgondozók tevékenységén alapul.
A beszámolóban érintett év folyamán a Társulás 48 településén - változatlan feltételek mellett
- a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának 6 fő családgondozója látta el a gyermekjóléti szakmai feladatokat. A
családgondozók munkájában az 1997. évi XXXI. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a 149/1997. (IX.10.) Korm.
rendelet az irányadóak.
A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely
családgondozás keretében és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint
gondozza az ellátásban részesülő gyermeket, illetve családját, valamint folyamatos
kapcsolatot tart az érintett gyermekintézmények képviselőivel, a jelzőrendszeri tagokkal
annak érdekében, hogy megszűnjenek a fennálló problémák. Mindezeken túl ügyfélfogadási
időben a község családgondozója a gyermekek és a szüleik rendelkezésére áll.

A tevékenységünkkel kapcsolatos információk - ügyfélfogadási óráink időpontja,
elérhetőségünk, tevékenységünk, a szolgáltatás igénybevételének módja- a 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet 15.§-nak megfelelően - az önkormányzati hirdetőtáblán megtalálhatóak.
A pápai irodaházunkban péntekenként 8-12 óráig ügyfélfogadást tartunk melynek keretein
belül állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Ügyeleti rendszerünknek köszönhetően a hét öt napján, telefonon vagy személyesen is
elérhetők a családgondozók.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 14. § (2) bekezdése előírja a gyermekjóléti szolgálatnak az
észlelő-jelzőrendszer működtetését, melyben a jelzőrendszer tagjai a veszélyeztetettség
okait feltárják, szakterületükön belül javaslatot tesznek a megszüntetésre, valamint a
veszélyeztetettség kialakulását az adott településen preventív munkával előzik meg. Az
alapellátás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozói segítik a családokat egységük
megőrzésében.
Feladatunk elsősorban a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ezért életvezetési
tanácsadással próbáljuk motiválni a szülőket a gyermekek testi-lelki egészségi
szükségleteinek kielégítésére.
A gondozott családokra jellemző, hogy a problémák halmozottan fordulnak elő. A szolgálatot
igénybe vevők legtöbb esetben gyermeknevelési problémával kerültek a szakemberek
látókörébe. Ezt követi az anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő problémák gyakori
előfordulása, valamint a családi konfliktusok jelenléte.
Legfőbb célunk és feladatunk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, illetve családok
problémáit a jelzőrendszer tagjaival közösen oldjuk meg.
A jelzőrendszer tagjainak a még hatékonyabb együttműködése érdekében az elmúlt évben
előadássorozatot tartottunk, ami igencsak eredményesnek mondható, mivel érezhetően
aktívabbak lettek a tagok és érzékenyebbé váltak a veszélyeztetettség észlelésére.
A 2013. évben szakmaközi megbeszélésre hat esetben, esetkonferenciára tizenhat
alkalommal került sor a településen.
Külsővat község vonatkozásában az elmúlt évben tíz jelzés érkezett szolgálatunkhoz.
A Gyvt. 39.§(3) bekezdésének a.) pontja alapján a rendőrségnek is jelzési kötelezettsége van
szolgálatunk felé.
Külsővat községben a 2013-as évben nem érkezett jelzés gyermekkorú és fiatalkorú
bűnelkövetőre vonatkozóan.
Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége alapellátás keretein belül nem szüntethető meg,
vagy az együttműködés hiányzik a család, illetve a gyermek részéről a járási gyámhivatalnál
kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét. Ekkor gondozási-nevelési tervet készítünk,
melynek célja a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése.
Külsővat településen a 2013-as évben öt gyermek esetében került sor védelembe vételre.
Amennyiben a gyermek védelembe vétele nem vezet eredményre, testi, lelki, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődése veszélybe kerül, a családgondozó javaslatot tesz a gyermek családból
történő kiemelésére.
Külsővat községben a 2013. évben egy családot gondoztam, ahol egy gyermek esetében
került sor ideiglenes, majd átmeneti nevelésbe vételre.
A Gyvt. 39.§ (5) bekezdésének a.) pontja alapján a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezésének érdekében a családgondozó a gyermek szüleinél rendszeres

családgondozást végez, annak érdekében, hogy a gyermek minél előbb visszahelyezhető
legyen családjába.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11.§ (1)
bekezdésében előírt szociális válsághelyzetben lévő anya tájékoztatása az őt, illetve a
magzatot megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról és az, hogy személyesen
közreműködik problémái rendezésében. Amennyiben a várandós anya nem vállalja születendő
gyermeke felnevelését, a családgondozó tájékoztatja az örökbe adás lehetőségéről, továbbá
jelez a védőnőnek a várandós anya válsághelyzetéről.
A 2013. évben ilyen problémával nem foglalkoztam a községben.
Jelentős változás volt a 2013. évben, hogy január 1-től a gyámhatósági feladatok jegyzői
hatáskörből átkerültek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási
Gyámhivatalához.
A járási gyámhivatal vezetőjével a feladatellátásban részt vevő valamennyi településen
tájékoztatást tartottunk a hatásköri illetékesség változásáról. A tájékoztatáson túl célunk volt a
jelzőrendszer hatékonyabb működésének előmozdítása is.
Az együttműködés feltételeinek az előkészítése eredményesnek mondható, mivel zavartalanul
folyik a közös munka.
Az elmúlt évhez hasonlóan ingyenes pszichológiai tanácsadást is biztosítunk az igénybe vevő
ügyfelek számára, keddi napokon heti 4 órában, valamint havi két alkalommal, önsegítő
csoportfoglalkozás keretében 2 óra csoportfoglalkozást biztosítunk a hasonló problémákkal
küzdő gyermekek számára.
Külsővat községből a tavalyi évben két fő vette igénybe a pszichológus segítségét.
Szükség esetén jogi tanácsadást biztosítunk a hozzánk forduló ügyfelek számára. A tanácsadás
- melyet dr. Édes Ágnes biztosít- első alkalommal díjmentes.
A 46/2003. (VIII.8.) ESZCSM rendelet 13. §-a alapján Szolgálatunk 2013. március 26-án
tartotta éves gyermekvédelmi tanácskozását. Meghívott előadónk Véghné Vadas Mercédesz,
a Pápai Rendőrkapitányság munkatársa a gyermekbántalmazásról, Nagyné Holczinger Csilla,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának Vezetője a
jelzőrendszer fontosságáról, ill. a hatékony működéséről tartott színvonalas előadást.
A Gyvt. 39.§(2) bekezdésének d.) pontja alapján a gyermekjóléti szolgálat szabadidős
programokat szervez az ellátási területén élő kiskorúak számára.
Szolgálatunk a korábbi évekhez hasonlóan a 2013-es évben is felajánlotta a falunapok,
gyermeknapok és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést melynek során mozgó
játszóház keretein belül kézműves foglalkozásokat biztosítottunk a programon
résztvevőknek. Ennek köszönhetően a nyári hónapokban közel 22 település meghívásának
tettünk eleget.
Az Erzsébet program keretén belül sikeresen pályáztunk a „Miénk a nyár” elnevezésű
pályázatra. Sikeres pályázatunknak köszönhetően 20 gyermeket táboroztathattunk a Zánkai
Gyermeküdülőben.
2013. december 6-án 20 gyermek vehetett részt a Pápai Jókai Mór Művelődési Központ
szervezésében megrendezésre kerülő mikulás napi rendezvényen.

A gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálattal közösen karácsonykor, a Feladatellátó
Intézmény költségvetésének a terhére, valamint magánszemélyek felajánlásainak
köszönhetően közel 150 csomagot állított össze és szállított ki hátrányos helyzetű családok
számára. A csomagok tartalma: száraztészta, rizs, liszt, kristálycukor, olaj, keksz, tej,
gabonapehely szárazsütemény, szaloncukor, karácsonyi édességek(a Schoco Bon
felajánlásának köszönhetően), valamint kis asztali világító játék(az Euro City üzlet
jóvoltából). A csomagok eltérő tartalommal kerültek kiszállításra attól függően, hogy a család
hány gyermeket nevel.
A Vöröskereszt pápai szervezete, adománygyűjtési akciójuk sikerességének köszönhetően 5
bőséges élelmiszercsomaggal bővítette a kiszállítható adományok mennyiségét.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal vezetője, munkatársai között
meghirdette a karácsonyi cipős doboz akciót, aminek köszönhetően 47 doboznyi szeretettel
segítették munkánkat és okoztak örömet a járás területén élő nehéz sorsú gyermekeknek.
A beszámolóban érintett év folyamán, szolgálatunk több alkalommal részesült adományban:
A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettől több alkalommal kaptunk ruhaadományt és
magánszemélyektől is rendszeresen érkezik felajánlás, hogy bútorokat, ruhaneműt, háztartási
eszközöket, ágyneműt szívesen adományoznának az arra rászoruló személyeknek.
2013. júniusban a korábbi évekhez hasonlóan részt vett a szolgálat a Vidékfejlesztési
Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra
kerülő élelmiszerosztásban. 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszersegély került
kiosztásra.
2013 októberében, a második fordulóban pedig, már 39 település csatlakozott az
élelmiszerosztáshoz, amelyen szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszert juttattak el a
rászoruló családokhoz.
Tevékenységünk bemutatása az elmúlt két év tükrében:

Alapellátásban gondozottak száma:
Védelembe vettek száma:
Ideiglenes hatállyal elhelyezettek
száma:
Átmeneti
otthonban
gondozottak
száma:
Családba fogadások száma:
Utógondozottak száma:

2012. év

2013. év

14
-

6
5

-

1

-

-

-

-

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma:
2012. év
1
3
-

Védőnői jelzés:
Házi- gyermekorvosi jelzés:
Közoktatási intézményből jelzés
Rendőrségi jelzés:
Ügyészség, bírósági jelzés:
Pártfogó-felügyeleti jelzés:
Társintézményből
érkezett
jelzés:
Jegyző, gyámügyi ügyintéző:
Összesen:

-

2013.év
2
1
5
1

4

1
10

Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása
- Munkánk során komoly gondot jelent,
hogy nem rendelkezünk szociális intézményi háttérrel, (családok átmeneti otthona,
hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Ezek megléte esetén a
krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak gyorsabb és hatékonyabb segítséget
tudnánk nyújtani. Ennek megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat.
- A jövőben is fontosnak tartjuk a jelzőrendszeri tagokkal kiépített együttműködés
fenntartását, a folyamatos kapcsolattartást munkánk hatékonyságának, szolgálatunk
szakmai

színvonalának

emelése

érdekében.

Mindezeket

jelzőrendszeri

esetmegbeszélésekkel, személyes konzultációkkal tudjuk megvalósítani. Tekintettel arra,
hogy az elmúlt időszakban több tragikus, sajnálatos esetről is értesültünk, amely
Magyarországon történt és a gyermekjóléti szolgálat munkáját is érintette, pontosabban a
jelzőrendszer működésének a hiánya derült ki az esetekből. Ezekből a történtekből
tanulva szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a jelzőrendszer hatékony
működésére.
- Segítő munkánk eredményességét szolgálná egy alapítvány megléte, melyen keresztül
nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak, egyéneknek.
- Szolgálatunk jövőbeni célja az, hogy a 2013. évben elkezdett, önsegítő csoportot tovább
működtessük és minél több gyermek vehessen részt ezeken a foglalkozásokon.

Ennyiben

kívántunk

szolgálatunk

2013.

évi

tevékenységéről

beszámolni.

Kérjük,

beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is
támogassák.
Ezúton

köszönjük

segítő

együttműködésüket,

mellyel

munkánk

eredményességét

elősegítették.

Pápa, 2014. február 24.
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Tárgy: Beszámoló a családsegítő szolgálat
2013. évi munkájáról

KÜLSŐVAT
Község Képviselő Testületének

Tisztelt Képviselő Testület!
Községükben a családsegítést az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a Pápai
Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata biztosította. Jelentős
változás volt az elmúlt évben, hogy nevünk megváltozott, így 2013. 07. 01-től Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Intézményeként működünk és 4 településsel /Farkasgyepű,
Bakonyjákó, Nagytevel, Homokbödöge/ bővült ellátási területünk. 48 településen, 4
családgondozóval látjuk el a családsegítő szolgáltatás feladatait.
Szolgálatunk családgondozóinak munkájában az 1993. évi III. törvény, és az 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet az irányadók.
Az ellátási területünkhöz tartozó településeket (gazdaságossági szempontokat is figyelembe
véve) felosztottuk a családgondozók között, akik a személyes elérhetőségükről, illetve a
szolgáltatás igénybevételének módjáról a település hirdetőtábláján tájékoztatják a lakosságot.
A pápai központi irodaházunkban minden pénteken 8-12 óráig állunk ügyfeleink
rendelkezésére.
Az 1993. évi III. törvény 64. § (2) bekezdése előírja a családsegítő szolgálatoknak az észlelőjelzőrendszer működtetését. A törvény értelmében ennek tagja az adott település jegyzője, a
szociális, egészségügyi szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi
segítségnyújtói szolgálat. A jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolatot tartunk és közösen
vagy szorosan együttműködve felajánljuk segítségünket az általuk jelzett, problémával küzdő
személyeknek,

illetve

családoknak.

Egyházak

és

magánszemélyek

szolgálatunknak, ha segítségre szoruló családról, személyről értesülnek.

is

jelezhetnek

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ezért a hozzánk érkező jelzésekben
akkor tudunk segítséget nyújtani, ha az abban érintett személy vagy család elfogadja, igényli
segítségünket. Célunk az, hogy a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett,
illetve a krízis helyzetbe került személy, család életvezetési képességeit megőrizzük, az ilyen
helyzethez vezető okokat megelőzzük, valamint a krízishelyzet megszüntetését elősegítsük.
A családgondozás során az egyénekkel, családokkal való kapcsolattartás egyrészt
szolgálatunk pápai épületében, másrészt az érintettek életterében, személyes felkeresés útján
történik. Munkánk során legfőbb célunk és feladatunk, hogy a segítségre szoruló egyének,
családok problémáit, velük együtt, illetve a jelzőrendszer tagjaival közösen oldjuk meg.
Tevékenységünk és feladatrendszerünk:
Az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének
megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése
érdekében:
-

Tájékoztatást adunk a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások
formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról és segítséget nyújtunk az ellátás
igénylésében.

-

Családgondozással elősegítjük a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldását azért, hogy a család harmonikusabban működhessen. Pl.:
válásnál segítjük az ügyek megbeszélését, családi konfliktusokban tanácsot adunk.

-

Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk (pénzbeosztás,
alkoholizálás).

-

Segítjük azokat a családokat és egyéneket, akik nem képesek hivatalos ügyeik
intézésére és önmaguk képviseletére, támogatjuk őket abban, hogy ügyeiket
hatékonyan, önállóan intézzék, pl.: beadványok megírása, mit hol lehet elintézni.

-

Továbbra is ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadást biztosítunk ügyfeleinknek
előzetes időpont egyeztetést követően.

-

Szolgálatunk ingyenes ruhaadománnyal látja el a rászoruló családokat, hogy anyagilag
támogassuk őket. A 2013. évben jelentős mennyiségű ruhaadományt kaptunk a Pápai
Sarokkő Baptista Gyülekezettől, illetve magánszemélyektől.

Családsegítő szolgálatunk együttműködésre kötelezett célcsoportja a rendszeres szociális
segélyben részesülő aktív korú munkanélküliek. A szociális törvény 37/D§-a kimondja,
hogy az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel történő együttműködésre minden

önkormányzatnak ki kell jelölnie egy szociális intézményt, amely ellátja a jogszabályban
meghatározott feladatokat, melyet településük vonatkozásában szolgálatunk lát el. Fentiek
miatt a rendszeres szociális segélyben részesülők nem önkéntesen veszik igénybe
szolgáltatásainkat,

hanem

együttműködési

kötelezettségük

van

velünk

segélyük

folyósításának feltételeként.
A rendszeres szociális segélyezettekkel történő munkánk során átfogó célunk: a társadalmi és
munkaerő-piaci reintegráció elősegítése, a munkanélküliség mérséklése a nem foglalkoztatott,
tartósan munka nélkül lévőknél, hogy mielőbb a munkaerőpiac aktív részesei legyenek.
Egyéb tevékenységeink, programjaink
2013 áprilisában a gyermekjóléti szolgálattal közösen sikeresen pályáztunk az Erzsébet
program keretében, a „Miénk a nyár” elnevezésű kiírásra. Így lehetőségünk nyílott ez év
augusztusában egy hétre 20 fő hátrányos helyzetű gyermeket a zánkai gyermeküdülőben
nyaraltatni. A program sikeresen lezajlott és felejthetetlen élményekkel tértek haza a
gyermekek.
2013 júniusában, a korábbi évekhez hasonlóan részt vett szolgálatunk a Vidékfejlesztési
Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra
kerülő élelmiszerosztásban 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszersegély került
kiosztásra. 2013 októberében már 39 település csatlakozott az élelmiszerosztáshoz, amelyen
szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszer került a rászoruló családokhoz.
Szolgálatunk az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a 2013. évben is felajánlotta a
falunapok, gyermeknapok keretében megrendezésre kerülő kézműves tevékenységek
lebonyolítását Mozgó játszóház keretében. Tavasz végétől az ősz végéig közel 25 alkalommal
vettünk részt a fenti rendezvényeken.
2013. december 6-án 20 gyermek vehetett részt a Pápai JMK szervezésében megrendezésre
kerülő mikulás napi ünnepségen.
A hagyományokhoz ragaszkodva a 2013. év karácsonyán is megajándékozta szolgálatunk a
hátrányos helyzetű, gondozásban lévő családjait. A csomagok elsősorban tartós élelmiszerből,
a gyermekeknek szánt édességből, illetve játékokból álltak, melyeket az ünnepet megelőző
héten vittünk el gondozott családjainknak. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási
Hivatal dolgozói cipős doboz akciót szerveztek, az általuk összegyűjtött adományokat
felajánlották a szolgálatunk által gondozott családoknak, mellyel hozzájárultak karácsonyi
ajándékozásunk színvonalának növeléséhez.

Azokat a kiskorú gyermekeket, akiknek a családjukban az ellátása nem megfelelő, a
gyámhivatal védelembe veszi, valamint rendelkezik a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásáról. A gyámhatóság családgondozóink közül eseti gondnokot rendel ki, aki
folyamatosan

gondoskodik

a

Veszprém

Megyei

Kormányhivatal

természetbeni

családtámogatások számlájára átutalt családi pótléknak, a gyermekek szükségleteire történő
felhasználásáról. Így különösen ruházat, élelmiszer, gyógyszer, közétkeztetés, tisztasági
szerek és egyéb iskolai felszerelések vásárlása kapcsán felmerülő költségekről. Az elmúlt
évben is több alkalommal szükségessé vált a családi pótlék természetbeni felhasználásánál
családgondozóink eseti gondnokként való közreműködése.

A családsegítő szolgálat 2013. évi munkáját bemutató statisztikai adatok településük
vonatkozásában:
Éves forgalom:

8 fő

Ebből: a szolgálatnál megfordult kliensek száma:

2 fő

a szolgálatnál megfordult új kliensek száma:

4 fő

regisztrált rendszeres szociális segélyezettek száma:

2 fő

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái:
A probléma típusa:

Esetek száma

életviteli

9

családi-kapcsolati

11

lelki-mentális

0

gyermeknevelési

1

anyagi

8

foglalkoztatással kapcsolatos

8

egészségkárosodás következménye

0

ügyintézéshez segítségkérés

3

információkérés

3

Természetbeni adományban részesülők száma:
ruhaadományban részesültek száma:

5

karácsonyi csomagban részesültek száma:

1

Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása
-

Tapasztalataink szerint az ellátási területünkön élő emberek egyre tágabb köre ismeri
tevékenységünket és sokan önként kérik segítségünket.

-

Munkánk során komoly gondot jelent, hogy nem rendelkezünk szociális intézményi
háttérrel, (családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény
mutatkozik erre. Ezek megléte esetén a krízishelyzetbe került személyeknek,

családoknak

gyorsabb

és

hatékonyabb segítséget

tudnánk nyújtani. Ennek

megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat.
-

A jövőben is fontosnak tartjuk a jelzőrendszeri tagokkal kiépített együttműködés
fenntartását, a folyamatos kapcsolattartást munkánk hatékonyságának, szolgálatunk
szakmai színvonalának emelése érdekében. Mindezeket személyes konzultációkkal
tudjuk megvalósítani.

-

Segítő munkánk eredményességét szolgálná egy alapítvány megléte, melyen keresztül
nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak,
egyéneknek.

-

Szolgálatunk jövőbeni célja az, hogy az egyéni esetkezelések mellett a csoportos
szociális munka is megvalósításra kerüljön / pl.: klub, önsegítő csoport/.

-

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több tragikus, sajnálatos esetről is
értesültünk, amely Magyarországon történt és a családsegítő szolgálat munkáját is
érintette, pontosabban a jelzőrendszer működésének a hiánya derült ki az esetekből.
Ezekből a történtekből tanulva szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a
jelzőrendszer hatékony működésére.

Ennyiben

kívántunk

szolgálatunk

2013.

évi

tevékenységéről

beszámolni.

Kérjük,

beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is
támogassák.
Ezúton

köszönjük

segítő

együttműködésüket,

mellyel

munkánk

elősegítették.
Pápa, 2014. február 28.

Tisztelettel:
Földi Anikó
szakmai vezető

Orbán Katalin
családgondozó

eredményességét

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
Külsővat Község Önkormányzata (9532 Külsővat, Kossuth utca 70. adószáma: 15426699-119), képviseletében: Aczél Péter polgármester mint megrendelő valamint Edvy Róbert
Pápadereske, Rózsa utca 5. (adószáma: 54298701-1-39), mint Vállalkozó az alábbi szerződést
kötötték:
l. Vállalkozó az előzőleg benyújtott és a megrendelő által elfogadott árajánlat alapján
elvállalja az alábbi felújítási munkák elvégzését:
Külsővat kultúrház új vizesblokkjának kialakítása

2.

3.

A felek a szerződés megkötése és teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak
el.
A munka kezdési időpontja:
2014. április 10.
A munka befejezési időpontja :
2014. június 30.
Vállalkozó vállalja, hogy a munkálatokat az előre elkészített árajánlat alapján
bruttó 275.000.- Ft értékben elvégzi
A munkadíjat ÁFA nem terheli.

4.

Vállalkozó vállalja a munkálatokhoz szükséges anyagok, eszközök megvásárlását,
munkaterületre szállítását.

5.

Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzéshez szükséges, a Vállalkozó által előzőleg
felmért és költségekkel kimutatott anyagok és eszközök értékét az üzlet által kiállított
számla alapján 8 napon belül átutalással fizeti.

6.

Vállalkozó az anyagok beszerzését vállalja.

7.

A vállalkozó a MSZ I. osztályú munka végzését vállalja. A szerződés szerinti határidő
túllépését napi 20.000.- Ft késedelmi kötbér terheli.

8.

A munka elvégzését követően a Vállalkozó a munkadíjról számlát állít ki, melyet a
Megrendelő 8 napon belül átutalással teljesít.

9.

A vállalkozó az esetlegesen felmerülő garanciális kötelezettségeit a szerződés
aláírásakor érvényes jogszabályi előírások szerint teljesíti. A vállalkozó garanciális
kötelezettsége a szerződés tárgyában tett teljesítésekre vonatkozóan 2 év.

10.

A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre, és az aláírás napjától érvényes.

A szerződést módosítani csak a Megrendelő és a Vállalkozó egyeztetett közös
akaratával lehetséges.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
11.

Külsővat, 2014. április 8.
.
Aczél Péter
polgármester

Edvy Róbert
vállalkozó
Dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző
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