Hegymagas község Polgármesterének
2021. május 20-i döntéséhez
Beszámoló a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI
törvényben (gyermekvédelmi törvény) előírt kötelezettségének megfelelve, a hegymagasi
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó
értékelést készít, melyet annak elfogadását követően megküld, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztályának. Az átfogó értékelés
tartalmi követelményeit, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet határozza meg. A Hegymagasi
Önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a legmagasabb szintű jogszabálytól, a kormányzati
szintű szabályozáson át, a Képviselő-testületnek a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban látta
el. Feladatai a kiskorúakhoz és a tanulói-, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőttekhez
kapcsolódnak, 23. illetve 25. életévük betöltéséig. Az önkormányzati rendelet 2015. március
1.-én lépett hatályba, módosítására a 2020. évben nem volt szükség. A Képviselő-testület a
2020. évi tevékenysége során is, a gyermekek alapvető jogainak érvényesítését kívánta
elősegíteni, veszélyeztetettségüket megelőzni. Családban történő nevelkedésük megfelelő
körülményeinek biztosításához, a rendeletben meghatározott feladatok teljesítéséhez, a
költségvetésében rendelkezésére álló anyagi eszközökkel járult hozzá.
A gyermekek veszélyeztetettségi körülményei kialakulásának a megelőzésében, a
veszélyeztetettségi körülmények feltárásában a 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. székhelyű Balatonfelvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat vett részt. Munkájuk
eredményességére és az önkormányzattal, valamint az önkormányzat hivatalával kialakított
kapcsolatukra, a későbbiekben térek ki.
A Belügyminisztériumtól kapott és a Veszprém Megyei Kormányhivatalon keresztül
rendelkezésünkre bocsájtott adatok alapján, a 2020. január 1.-i állapot szerint településünk
állandó lakosainak száma 278 fő volt, a lakónépesség pedig 261 fő. A számadat 2019.
évvégének a létszámához képest nem mutat változást.
Korcsoporton belüli bontásban, különös tekintettel a kiskorú lakónépességre, a lakosság életkor
szerinti szerkezete a következő: a felnőtt lakosság száma 240 fő, 87 %-a a lakosságnak. A 18
év alattiak száma 38 fő, a település lakosságának 13 %-a. A megelőző egy év adatait tekintve a
lakosságszám és a hozzá viszonyított korcsoporti arány nem számottevő. A kiskorúak
létszámának korcsoporton belüli megoszlása a következő: a 14 év alattiak száma 33, a 15-18
évesek száma 5 fő.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
Magyarország költségvetéséből és Hegymagas Önkormányzatának a költségvetéséből történt.
A bevezetőben hivatkozott törvény a jegyző hatáskörébe utalja a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítását, melynek körülményeit a törvényben szabályozza. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesíti 12 hónapra azokat a gyermekeket, akiknek
családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb 37.050 Ft, illetve azokat a gyermekeket,
akiknek a családjában legfeljebb 39.900 Ft az egy főre jutó jövedelem, és egyedülálló szülő
gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy nagykorúvá vált
és jogszabályban pontosan meghatározott egyéb követelményeknek körülményei megfelelnek.
A jövedelmi határ megállapítása mellett, a vagyon fogalmát is pontosan meghatározza. Vagyon
alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek
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egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az 570.000 Ft-ot,
vagy együtt számítva az 1.995.000 Ft-ot meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az
ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az év elején 5 gyermek részesült. A gyermekek
szülei a jogosultság megszűnése előtt nem minden esetben kezdeményezték a támogatás újabb
egy évre történő megállapítását. Akik kérelmezték a jogosultságra való megállapítást, mind
jogosultak voltak a támogatásra, így az év végén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek létszáma az év eleji állapottól eltérő lett, összesen 2 gyermek.
A gyermekek kor- és családszerkezete a következő: a 2 gyermek 1 családnak a tagja. Köztük
egy gyermek általános iskoláskorú, középiskolás gyermek nincsen és 1 gyermek nagykorú,
felsőfokú tanulmányait végzi.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek családjában az egy főre
jutó jövedelem több, mint az öregségi nyugdíjminimum, azaz 28.500 Ft.
A támogatásból fakadó legáltalánosabb kedvezmény az, hogy az óvodai neveléstől az általános
iskola 8. osztályában tanuló gyermekig térítésmentes étkezést biztosít a gyermeknek, illetve
középiskolásoknak 50 %-os térítési kedvezményt, és valamennyi gyermek számára a szükséges
tankönyvekhez ingyenes hozzáférést. A jogosultság alatt évente két alkalommal a gyermek
pénzbeli támogatásban részesül augusztus, illetve november 1.-én fennálló jogosultság esetén,
mely alkalmanként az alapösszegű támogatás 6.000 Ft, az emelt összegű támogatás 6.500 Ft.
Ezen a címen az elmúlt évben az augusztus 1. napján, illetve a november 1. napján fennálló
jogosultság alapján 5 gyermek részére történt pénzbeli támogatásként összesen 30.000 Ft
összegű kifizetés. Ez a támogatás Magyarország költségvetését terheli, azonban fontos
megemlíteni, hogy az a normatív támogatás, amellyel az állam hozzájárul a gyermekek
ingyenes étkezésének a biztosításához, nem fedezi az élelmezésük költségeit, ezért az
önkormányzat azt saját forrásból egészíti ki.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek között előfordulhat
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. A törvényalkotó meghatározta azokat az
okokat, amelyek fennállása esetén a gyermek hátrányos helyzetűnek, vagy halmozottan
hátrányos helyzetűnek tekinthető, ezek a következők: a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik, illetve bármelyikük az aktív korúak ellátására jogosult, vagy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy volt, valamint a gyermek elégtelen
lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre
vonatkozó
integrált
városfejlesztési
stratégiában
szegregátumnak
nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek. A gyermek családjában egy megjelölt ok előfordulása esetén a gyermek
hátrányos helyzetű, két ok előfordulása esetén, halmozottan hátrányos helyzetűnek tekinthető.
A szülő nyilatkozata önkéntes.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül egy gyermek
részére sem lett megállapítva hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzethez számos, jogszabályból eredő kedvezmény társul. Az előbb megjelölt
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kedvezményeken túl, például a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyen kell biztosítania az önkormányzatnak a
gyermek részére.
Egy szülő sem igényelte a tanítási szünetre gyermeke számára a déli meleg főétkezést.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeknek ez a megállapítás előnyt jelent az általános iskolai felvételinél, kedvezőbb
szabályok vonatkoznak rá a tanulói jogviszony, kollégiumi tagság megszüntetésénél,
felsőoktatásba történő felvételinél, és egyéb más körülmény esetén.
A Szigligeten működő óvoda és iskola is, napközi otthonos ellátást nyújt.
A gyermekétkeztetést vásárolt élelemmel oldja meg az Önkormányzat. A Szigligeten
működő Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. konyháján készítik el a tízórait,
az ebédet és az uzsonnát. Az óvoda működtetésére az önkormányzat az Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel feladatvállalási szerződést kötött. Az
ellátásokat mindkét településen élő gyermekek, szükségeik szerint veszik igénybe. A fenntartás
költségei Szigliget Község Önkormányzat költségvetésében jelennek meg.
A gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni
támogatásokat nyújtott az Önkormányzat, a helyi rendeletben szabályozott körülmények
fennállása esetén. A támogatások megállapítása során empátiát mutatott a gyermekek
körülményeinek javítása és a szülő terheinek csökkentése irányában. A rendelkezésére álló
anyagi eszközökkel igyekezett segíteni a rászorult gyermekeken. A gyermek családjának
jövedelmi körülményeitől függetlenül, az önkormányzat pénzbeli és természetbeni
gondoskodása az újszülöttől, a nagykorú, tanulói jogviszonyban álló fiatal felnőttel bezárólag,
valamennyi gyermekre kiterjedt.
A gyermek születésekor 50.000 Ft támogatást nyújt a szülőnek, a 2020. évben 5 esetben történt
kifizetés.
Temetési támogatás összege 50.000 Ft, a 2020. évben 1 fő részesült támogatásban.
Az óvodás gyermekek oktatási intézménybe jutását és haza szállítását, illetve a tapolcai
általános iskolába járó gyermekek oktatási intézménybe jutását és haza szállítását
térítésmentesen biztosítja az önkormányzat Falugondnoki-intézmény gépjárműre.
Az Önkormányzat iskolakezdéshez, nevelési év kezdetéhez pénztámogatásban részesítette a
gyermekeket. Erre a célra 360.000 Ft-ot fordított az önkormányzat.
Természetbeni támogatásként megvásárolta a más település oktatási intézményében tanuló
hegymagasi diákok számára a bérletet, összesen 57.600 Ft összegben.
A kicsiknek Mikulás csomaggal kedveskedett.
A felsőoktatásban tanulók a BURSA pályázati rendszer keretében tanulmányi idejük alatt
havonta részesülnek támogatásban. Az elmúlt évben 2 gyermek támogatására 100.000 Ft-ot
fordított az önkormányzat. Egy gyermek az A típusú (felsőoktatási), egy pedig a B típusú
(középiskolai) ösztöndíjban részesült.
A múlt évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását nem kezdeményezte
szülő, és olyan körülmény sem adódott, mely a hivatalból történő megállapítást szükségessé
tette volna.
A gyermekjóléti szolgáltatást, a beszámolóm elején jelzett Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat látta el 2020. évben is. Pozitívan értékelem
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tevékenységüket, hiszen annak túlnyomó része a megelőzés fázisában teljesedik ki, mely
rendkívül időigényes, komoly szakmai felkészültséget feltételez, kapcsolatteremtő készséget és
empátiát.
Az elmúlt évben végzett szakmai-, tájékoztató- és karitatív tevékenységüket a beszámolójuk
részletesen tartalmazza.
Kiskorú szabálysértőről, bűnelkövetőről nincs tudomásunk.
Felügyeleti szerv által az elmúlt évben nem történt célellenőrzés.
Az Önkormányzat a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját az 51/2015. (V. 21.) Kt.
határozatával fogadta el, Hegymagasra kiterjedően. A bűnmegelőzésben együttműködünk a
rendőrséggel, a helyi Polgárőrségen keresztül. 2010-től egy alapszervezetbe tartoznak Szigliget
és településünk polgárőrei. A polgárőrök a saját falujukban látják el feladataikat. Közös
alapszervezetbe tartozásukat a költségkímélés és ily módon, a kedvezőbb pályázati lehetőségek
igénybevétele indokolta.
Az önkormányzat minden évben nagy hangsúlyt fektet a kulturális programok
megrendezésére, lebonyolítására, melyekbe a fiatalokat is bevonja. A programok tartalma,
zenei irányai szórakoztató és kulturális értékeket, hagyományokat közvetítő. A programok
megvalósításában az önkormányzat együttműködik vállalkozókkal is.
Minden rendezvényünkön a minőségi gyermekprogramok is megjelennek, kézműves
foglalkozásokkal, készségfejlesztési ügyességi játékokkal. A helyi könyvtáron keresztül
rendszeresen kézműves foglalkozást, rajzkört biztosít a fiataloknak.
Nagyobb ünnepek előtt (húsvét, Anyák napja, Márton nap stb.) a témához kötődő kézműves
foglalkozásokat tartunk. Szórakoztató programok (farsang, húsvét, gyermeknap stb.), ügyességi
versenyek, túrák, kirándulások kerülnek megrendezésre.
Fiatal könyvtáros-programszervezőnk folyamatosan tartotta a kapcsolatot a gyermekekkel,
fiatalokkal, jó kapcsolatot ápol velük.
Az Önkormányzat a számos hagyományos rendezvény ideje alatt játszóparkokat, változatos
gyermekprogramokat működtet a helyi játszótér bővítéseként.
A helyben lebonyolított táborok folyamatosan helyet biztosítanak a helyi fiatalok számára. (pl.
olvasótábor)
A 2020. évben sajnos nem került megszervezésre a gyermeknap.
A hegymagasi gyerekeknek nyári tábor került megrendezésre a 6 -14 éves korosztály részére
2020. június 22-27. időtartamban. A programok között szerepeltek: Szent György hegyi
kolostorrom felfedezése, Hegyesd várának megismerése, Zanzafix interaktív előadása, Szászi
birtok bejárása, a tábor utolsó napja játékkal és közös pizza készítéssel, sütéssel ért véget. A
táborban 23 gyermek vett részt. A tábor költségeit a Hegymagas Községért Közalapítvány
támogatta.
Halászlé és pörköltfőző versenyen környékbeli fellépőkkel, Császár Dominik (Doba),
Lesencetomaji citerazenekar és Énekkar, Tapolcai Musical Színpad, Sándor József és Bognár
Róbert fellépésével színesítettük a programot. A versenyen 7 csapat vett részt, felajánlásként
pörköltet is főztek, első három helyezettet díjaztuk, minden csapat kapott emléklapot és egy
üveg bort. Este a River zenekar zenélt a bálon.
A 2020. évben először került megrendezésre egy régi feledésbe merült hagyomány
felelevenítése okán a zöldág járás a Tördemic Néptáncegyüttessel.
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2020. szeptember 5. a szürethez köthető helyi szokásokat, hagyományokat mutattatta be a
Tördemic Néptáncegyüttes.
A Hegymagas Község Önkormányzat saját rendezvényeivel és más települések
önkormányzataival együtt, illetve civil szervezetek, szerveződések programjainak
támogatásával, a falu egész lakosságával összefogva igyekszik a község fiataljai, gyermekei
részére élhető környezetet, minőségi programokat biztosítani. Kiemelten szeretne a felnövekő
nemzedék felnőtt kori vágyainak megvalósításához valós alapokat nyújtani, támogatással,
oktatással, a helyi lehetőségek feltárásával, bemutatásával, a hagyományok ápolásával.
Hegymagas, 2021. március 24.

Gyurka Miklósné
polgármester
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