
 
 
 
              Beszámoló  Sárpilis község Gyermekjóléti –és gyermekvédelmi feladatok 
                                                                      ellátásáról. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő -testület ! 
 
Sárpilis község képviselő-testülete a 8/2003.( V.28.) Kt.számú rendelete ,és törvény 
szabályozza a gyermekvédelmi támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló támogatásokat . 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése,veszélyez- 
tetettségének megelőzése és megszüntetése,valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 
tevékenység. 
A gyermekek védelmét pénzbeli,természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások,illetve gyermekjóléti szakellátások,valamint törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
Pénzbeli és természetbeni ellátások 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
- beiskolázási segély 
- természetben nyújtott  ellátást biztosít. 
- óvodáztatási támogatás 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások :  
 

- Gyermekjóléti Szolgálat 
- gyermekek napközbeni ellátása 

 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések :  
 

- védelembe vétel 
- átmeneti elhelyezés 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja,annak 
igazolása,hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult törvényben meghatározott 
gyermek étkeztetésre,egyszeri támogatásra,valamint törvényben meghatározott egyéb kedvez- 
mények igénybevételére,melynek időtartama egy év.  Sárpilis községben  59 család részesül e 
támogatásban.Ezekben a családokban magas a gyermekek létszáma, nagy többségben a 
szülők munkahellyel sem rendelkeznek,az önkormányzattal kapott támogatásból élnek. 
A szülők nagy többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. 
 
 
 



A sárpilisi Általános Iskola –és óvoda 2012-ben nem önállóan ,hanem társulásban 
működött,ezért a képviselő-testület döntése alapján a decsi iskolába járó,sárpilisi gyermekek 
bérleteit és tankönyveit az Önkormányzat biztosítja. 
Minden év augusztus hónapjában az iskolai társuláson kívüli Oktatási Intézménybe járó 
felsőtagozatos ,valamint közép –és felsőfokú oktatásban részesülő tanulók számára is nyújt 
beiskolázási támogatást. 
 
Óvodáztatási támogatás megállapítható annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermeknek a szülője részére,aki a három,illetve a négyéves gyermekét beíratta 
az óvodába,továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról,és akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye fennáll. 
Sárpilis községben 3 család ,  gyermek részesül ebben a támogatásban,mely első alkalommal 
20.000.-ft,második alkalommal pedig 10.000.-ft támogatást jelent gyermekenként.  
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat a bátaszéki Gondozási Központ látja el. A 
kimutatás szerint Sárpilisen a gondozottak száma 17 fő ,mely 8 családot érint.  
A Gondozási Központ olyan – a gyermekek érdekeit védő – speciális személyes 
szolgáltatás,amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásá- 
val szolgálja a gyermek testi és lelki egészségét,családban történő nevelkedésének 
elősegítését,a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését.Ezenkívül a családgondozó 
szakmai munkájában előfordul felnőttek számára nyújtott információnyújtás,felvilágosítás, 
tanácsadás,lelki-mentális esetkezelés,családi-párkapcsolati problémák kezelésében 
segítségnyújtás. 
A 2012-es évben Sárpilis községben védelembe vétel alatt egy gyermek sem áll. 
 
     
      A 2013.évi  beszámoló a 149/1997.( IX.10.) Korm.rendelet 8.sz.mellékletében          
                   meghatározott követelmények figyelembe vételével készült . 
 
Sárpilis község demográfiai mutatója a 0-18 éves korcsoport adataira vonatkozóan: 
 
Korcsoport                             Férfi                             Nő                          Együtt 
 
0-18 éves                                 87                                71                            158 
 

 
 
 
0- 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátása a településen a szülő feladata. 

Bölcsődei ellátás nem működik a községben.  
3- 10 éves korig a gyermekek napközbeni ellátásáról a településen működő óvodában –és 

iskolában történik. 
 
Óvodások száma :  33 fő 
Iskolások szám: 16 fő 
 
 
 
 
 



 
 
Sárpilis községben a családgondozói feladatokat 2011.szeptember  01.napjától Zoltánné 
Szabó Viktória látja el.A szolgáltatást igénybe vevők a családgondozót heti egy 
alkalommal, szerdai napon kereshetik fel, 12- 16.00 óráig.A szolgálat koordinációs 
központja Bátaszék.A szakszolgálat hatékony  tanácsadást,segítséget nyújtott a problémák 
megoldásában. 
Környezettanulmányok készültek az iskola, szakszolgálat és más települések gyermekjóléti 
szolgálatainak a felkérésére. 
 
A településen tevékenykedő civil szervezetek közül a Horgász Egyesület és az Egészséges 
Ivóvízért Egyesület több alkalommal támogatta az óvodás és iskolás gyermekek 
rendezvényeit . 
 
 Bűnmegelőzési programmal az  önkormányzat rendelkezik. 

    
 
S á r p i l i s, 2014. március 24. 

 
 
                                                                                            
 
                                                                                      Antal  Zsolt                                                                     
                                                                                          jegyző 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


