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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 

13-7/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25. napján  

               (szerda) de. 10.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám)   

               hivatali helyiségében megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,  

 Ádám Ferenc Györgyné képviselő, Berzi István képviselő és  

 Kovács Márta képviselő 

             

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                            

1./ Napirendi pont tárgyalásánál: 

 

Horváthné Ipacs Katalin Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezető 

Gerőcs Andrea családgondozó 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a munkaterv szerinti nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 5 fő jelen van. 

 

Ismerteti a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1./ Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2015. évi munkájáról. 

     Előadó: intézményvezető 

 

2./ Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

     Előadó: jegyző 

 

  3./ Indítványok, javaslatok. 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a 

Képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjaival 

kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontra tett javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csathó 

László és Kovács Márta települési képviselőket - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 
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1./ Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2015. évi munkájáról. 

     Előadó: intézményvezető 

 

2./ Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

     Előadó: jegyző 

 

  3./ Indítványok, javaslatok. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2015. évi munkájáról. 

     Előadó: intézményvezető 

 

2./ Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

     Előadó: jegyző 

 

  3./ Indítványok, javaslatok. 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2015. évi munkájáról 

Előadó: intézményvezető 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen az Edelényi Szociális 

Szolgáltató Központ intézményvezetőjét és családgondozóját. 

Megkérdezi az intézmény vezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz? 

 

Horváthné Ipacs Katalin az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Vezetője köszöni a 

lehetőséget. A beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a beszámoló részletesen 

tartalmazza a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkáját. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat a 

Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a családsegítést - 

intézményfenntartói társulás keretében biztosította 2015. december 31. napjáig.  

A beszámoló elkészítésére, ezért az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 

Intézményvezetőjét kértük fel. 

 

Képviselő-testület 2015. május 27. napján megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén a                        

50/2015.(V.27.) határozattal elfogadta a gyermekjóléti szolgáltatás és  családsegítés 

munkájáról szóló beszámolót.  

 

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője a beszámolót elkészített és 

Képviselő-testületnek megküldte. 
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Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

54/2016. (V.25.) határozata 

 

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és 

családsegítés 2015. évi munkájáról  

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Edelényi 

Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője gyermekjóléti 

szolgáltatás és családsegítés  2015. évi munkájáról szóló 

beszámolóját és az alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 

Intézményvezetőjének gyermekjóléti szolgáltatás és 

családsegítés 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Képviselő-testület megköszöni az Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központ Intézményvezetőjének és munkatársainak az eddig 

végzett munkáját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 

 

Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előadó: jegyző 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi a jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni a beszámolóhoz? 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést kell készítenie.  
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Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára. 
 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

55/2016. (V.25.) határozata 

 

Tárgy: Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi  

feladatok ellátásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe 

tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján - a jegyzői hatáskörbe 

tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a - 

határozat mellékleteként - elfogadja. 

 

2. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya részére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2016. május 31. 
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                     Melléklet az 55/2016.(V.25.) határozathoz 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.(IX.10.) 

Kormányrendelet szerint a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

átfogó értékelést készít az alábbi tartalmi elemekkel: 

 

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

 

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

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre, 

vonatkozó általános 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 lévő 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. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

 

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

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 

érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 

6. 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. 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 

szakellátás, szabadidős programok, drog-prevenció stb.) 
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A gyermekvédelmi támogatások felépítése: 

 

1. Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

b) a gyermektartásdíj megelőlegezése 

c) az otthonteremtési támogatás 

 

2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások: 

 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás 

b) a gyermekek napközbeni ellátása 

c) a gyermekek átmeneti gondozása 

 

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

 

4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

       

a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 

b) védelembe vétel 

c) a családba-fogadás 

d) az ideiglenes hatályú elhelyezés 

e) a nevelésbe vétel 

f) a nevelési felügyelet elrendelése 

g) az utógondozás elrendelése 

h) az utógondozói ellátás elrendelése 

i) a megelőző pártfogás elrendelése 

 

 

Demográfiai mutatók: 

 

A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Balajt községben  

2015. december 31-re vonatkozóan: 

 

Korosztályok Férfi Nő Lakosság száma 

összesen: 

0-18 év 86 91 177 

19-23 év 26 22  48 

24-35 év 40 32 72 

36-50 év 51 44 95 

51-60 év 21 23 44 

61 felett 22 45 67 

Összesen:              246 257              503 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

 

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 

b) természetbeni támogatásra (éves szinten, két ízben 5.800.- forint/gyermek) 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény igénybevételére 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy 

más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési  

önkormányzat közös hivatalánál vagy jövőben a kormányablaknál is  lehet kérni. 

 

A közös önkormányzati hivatal jegyzője 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 140 %-át, (2015. évben 

39.900.- forint) 

 

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, ha nappali oktatás munkarendje szerint  

      tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási  

      intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 

 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2015. évben 37.050.- forint) 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 számítva az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének húszszorosát (2015. évben 570.000.- forint), együtt számítva az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének a hetvenszeresét (2015. évben 1.995.000.- 

forint) 

 

A közös önkormányzati hivatal jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén 

fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a 

tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, 

valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában (2015. évben 

5.800.- forint/gyermek) 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések 2015. évre 

vonatkozóan 

 

Feladat megnevezése Gyermekek száma 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosultak száma tárgyév december 31-én 
138 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

kérelem elutasítása  
                                     3 

Megszüntetés    8 
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Pénzbeli ellátás: 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult után a gyermek családba fogadó 

gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

 

a) a gyermek tartására köteles, és 

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságokban, balett 

művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásában,l időskorúak járadékában vagy olyan 

ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 

szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 

 

A pénzbeli ellátásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes közös önkormányzati 

hivatal jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg. 

 

A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 22 %-a (2015. évben 6.270.- forint). 

 

A jegyző annak a családba fogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli 

ellátásra való jogosultsága 

 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az  

      augusztus hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett-, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a  

november hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett 

- pótlékot folyósít. 

 

Pénzbeli ellátással kapcsolatos intézkedések  

2015. évre vonatkozóan 

 

Feladat megnevezése Gyermekek száma 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma - 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek 

száma 
- 

Megszüntetés  - 

 

Hátrányos helyzet- halmozottan hátrányos helyzet: 

 

A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 

szempontjából meghatározó tényezők a következők: 

 

 a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége 

alacsony, legfeljebb alapfokú végzettség; 

 a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 

 az elégtelen lakáskörülmények; 

 a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt 

számára nyújtott utógondozói ellátás. 
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Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám 

legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség 

igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik), 

 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket 

nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerint aktív korúak 

ellátására (foglakoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) 

jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 

legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ (az 

alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi), 

 

 a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során 

felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy 

szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek (elégtelen 

lakókörnyezet, illetve lakáskörülménye az integrált településfejlesztési stratégia, 

illetve ennek hiányában környezettanulmányt által megállapítható.) 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony 

iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) 

legalább kettő fennáll. 

 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását. 

 

Balajt község területén 2015. évben 84 gyermek esetében került megállapításra a halmozottan 

hátrányos helyzet. 

 

Óvodáztatási támogatás: 

 

Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályok: 

 

 Óvodáztatási támogatásra a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes 

képviselője jogosultak. 

 Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem esetén a jogosultság akkor 

állapítható meg, ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a 

jegyző megállapította, és a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a 

kezdetéig (tárgyév augusztus 31-ig), amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi 

az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző 

időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. 

 Az óvodáztatási támogatásra a gyermek részére a gyámhivatal által kirendelt gyám 

is jogosult. 

 



10 
 

A közös önkormányzati hivatal jegyzője az óvodáztatási támogatásban részesülő gyermek 

szülője részére: 

a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása 

 

aa) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele  

      óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, 

            ab) az naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás  

                  évének december hónapjában, 

            ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való  

                  részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, 

            ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el  

                   két hónap, a következő év június hónapjában 

 

b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési 

jogviszony fennállásáig 

ba) a tárgyév június hónapjában, 

bb) a tárgyév december hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. 

 

A pénzbeli támogatás összege a 2015. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, 

ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. 

 

Óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézkedések 

2015. évre vonatkozóan 

 

 

Feladat megnevezése Számbeli adatok 

Óvodáztatási támogatás megállapítása 4 

Óvodáztatási támogatásban részesülő 

családok száma 
4 

Óvodáztatási támogatásban részesülő 

gyermekek száma 
4 

Elutasítások száma - 

Megszüntetések száma - 

 

 

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatás: 

 

2014. január 1. napjától jogszabály változás következményeként az önkormányzatoktól három 

korábban külön jogcímen igényelhető segély fajta összevonásra került.  

 

Ennek megfelelően a Képviselő-testület megalkotta a gyermekvédelem helyi rendszeréről  

19/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendeletét, melyet a 3/2016.(III.31.) önkormányzati 

rendelettel módosított. 
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Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott 

 pénzbeli támogatással kapcsolatos intézkedések  

2015. évre vonatkozóan 

 

Feladat megnevezése Számbeli adatok 

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásban 

részesülő családok száma 

- 

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásban 

részesülők 

- 

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel nyújtott pénzbeli támogatás 

kérelem elutasítása 

- 

 

Gyermekétkeztetés 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a szociális nyári 

gyermekétkeztetés 2015. évi támogatására. Az önkormányzat 2015. évben is biztosította a 

nyári meleg étkezést.  

Az eredményes pályázati eljárás eredményeként Balajt község közigazgatási területén 137 fő 

gyermek 2015. június 16. napjától 2015. augusztus 13. napjáig (43 napig) napi egyszeri meleg 

étkeztetésben részesül. A támogatás elnyerése érdekében vállaltuk az étkeztetési időszakban a 

napi programok megszervezését. 

A gyermekenként és naponta a nyári gyermekétkeztetés biztosítására bruttó 2.592.040.- forint 

állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználásra került. 

 

Balajt Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete tartalmazza a pénzbeli 

támogatással (óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás) kapcsolatos 

előirányzatot, amelynek összege 1.927.000.- forint volt, felhasználásra került 1.646.000. 

- forint, mert időközben a jogosultság körében változás következett be. 

 

Törvényességi vizsgálatok: 

 

Az értékelési időszakban törvényességi vizsgálat lefolytatására nem került sor. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót és azt fogadja el. 

 

 

Balajt, 2016. május 18. 

         

 

 Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 jegyző 
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3./ Napirendi pontok tárgya: 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A nyári szünidei gyermekétkeztetést hasonlóan a tavaszi 

szünethez fogjuk lebonyolítani, ugyanaz a vállalkozó fogja szállítani az ételt, a létszám még 

alakul. Biztos, hogy sokkal kevesebben fognak részesülni, mint tavaly, mert csak a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részesednek belőle. 

A Balajti Kulturális Napra elkészült a meghívó. Az eseményt meg fogja előzni az orvosi 

rendelő ünnepélyes átadása, a vendégek meghívása megtörtént. 

 

Ádám Ferenc Györgyné képviselő: Közeledik a meleg időjárás, ami megint meg fog 

látszódni a közkifolyók vízszámláján. Valamit kellene kezdeni ezzel a problémával. 

 

Csathó László képviselő: Egy évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy szűkíteni fogjuk a 

közkifolyókat, de lehet, hogy néhányat le is lehetne szereltetni, mert már 16 éve be van 

vezetve a víz Balajton, mindenkinek lett volna lehetősége már bevezettetni a vizet.  

 

Cserged Marianna igazgatási előadó tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2015 

októberében meg is kerestük a szolgáltatót, az ÉRV-et, hogy árajánlatot kérjünk a közkifolyók 

szűkítésére, de nem reagáltak a levelünkre. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja, hogy ismételten keressük meg az ÉRV-t az árajánlat 

kérés ügyben, utána majd továbbgondoljuk a dolgot. 

 

Csathó László képviselő: Gyertyaláng Csoportos Temetkezési Biztosítás ügyében az ismert 

események miatt kellene valamit tenni. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Kiss Ferencné úgy 

nyilatkozott, hogy a továbbiakban ezt nem szeretné csinálni, rendezi a biztosítás pénzügyeit, 

és a továbbiakban csinálja valaki más. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e rá jelentkező? 

 

Csathó László képviselő: Ha nem lesz rá jelentkező, akkor elvállalja ezt a feladatot. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A következő testületi ülésre meghívjuk Szemán Mihályt a 

biztosító üzletkötőjét és Kiss Ferencnét is, és pontot teszünk az ügy végére.   

 

Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyek tárgyalására zárt 

ülésen kerül sor, - megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület nyílt ülését 

bezárta. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

K.m.f. 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

   

     Csathó László                                                                                           Kovács Márta 

  jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 


