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Sárpilis Község Önkormányzata 

 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának átfogó értékelése 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) 

bekezdése írja elő a helyi önkormányzatok számára a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelés elkészítését, képviselő-testület 

általi megtárgyalását. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10.) Korm. 

rendelet 10. számú melléklete határozza meg.  

 

1.  A település demográfiai mutatói 

 

 2013. 

december 31. 

2014.  

december 31. 

2015.  

december 31. 

2016. 

december 31.  

Állandó lakosság: 715 689 706 696 

Korcsoportos 

megoszlás 

0-18 éves: 

    

0-3 37 25 41 25 40 

4-6 24 20 20 20 24 

7-14 74 74 76 74 71 

15-18 35 27 29 27 27 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma: 62 fő.  

Hátrányos helyzetű gyermekek száma :39 fő. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 17 fő. 

Az elutasított kérelmek száma: 0.   

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére folyósított természetbeni 

támogatás évente két alkalommal augusztusban és novemberben 5.800 Ft/fő. 

 

2016-ban a 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-18 év közötti  

gyermekek szünidei étkezésre jogosultak. Ezt az ellátást a szülőnek/törvényes lépviselőnek kell 

igényelni.  

A gyermekek déli, meleg ebédre jogosultak, melyet Decs Nagyközség konyháján keresztül 

biztosított az Önkormányzat. A Sárpilisi Gyermekétkezőben (Sárpilis, Nyéki u. 2-4.) vehették 

át az ebédet. 

A tavaszi szünetben 14, a nyári és az őszi szünetben 37, a téli szünetben pedig 38 gyermek 

részesült szünidei étkezésben. 

 

Sárpilis Község Önkormányzata minden év augusztus hónapjában a közép-és felsőfokú 

oktatásban részesülő tanulók számára pénzbeli beiskolázási támogatást nyújt. Középiskolások 

számára 10.000 Ft/fő, felsőfokú oktatásban részesülőknek 20.000 Ft/fő. 

 

Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások:   

Az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében kérelem hiányában nem 

nyújtott támogatást. 
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A gyermekétkeztetést az önkormányzat Decs Nagyközség konyháján keresztül vásárolt 

élelmezésként biztosította minden gyermek számára, aki igénybe kívánta venni.  

Ingyenesen étkezett átlagosan 16 fő óvodás korú.  

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

  

 

Az önkormányzat a Gyvt.39.§-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, a 

Gyvt. 49.§-ában foglalt helyettes szülői feladatok valamint a szociális törvényben 

meghatározott családsegítő szolgáltatást a Bátaszék székhellyel működő Bátaszék és Környéke 

Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény- fenntartó Társulása 

útján biztosítja. 

 

A társulás céljai: A gyermekjóléti alapellátás biztosításával hozzájárulni a gyermekek 

jólétének, családban történő nevelkedésének segítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez 

illetve a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, megelőzni a gyermekek családból való 

kiemelését. Tanácsadás a szociális válsághelyzetben lévő családok részére. Prevenciós 

programok szervezése.  

 

A társulás tevékenységi körében ellátja a Gyvt. 39-40.§-aiban meghatározott önkormányzati 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, a Gyvt. 49.§-ban foglalt helyettes szülői hálózat 

szervezését, így különösen 

- a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését 

- a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő „jelzőrendszer” működtetését, 

- a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében családgondozási feladatokat, 

illetve a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására történő javaslattételt, 

- a hivatalos ügyek intézéséhez történő segítségnyújtást, 

- utógondozás biztosítását. 

 

A családsegítői és a gyermekjóléti szolgáltatást Sárpilis Község területén Magyarné Fábián 

Éva családgondozó végzi. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a családgondozót, a Bátai 

Közös Önkormányzati Hivatal Sárpilisi Kirendeltségén 7145 Sárpilis, Béke tér 1., heti egy 

alkalommal kereshetik meg, kedden 13.00 - 16.30 óráig , valamint a hét többi napján a 

Gondozási Központban Bátaszéken, a Budai u. 21. sz. alatt, illetve telefonon. 

A családgondozó helyettesítését az intézményvezetővel történt előzetes megbeszélést követően 

a gesztor település másik családgondozója látta el. 

 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 

azon gyermekek számára, akiknek a szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  

A gyermekek napközbeni ellátása óvodai nevelés keretében biztosított. 

 

A településen működő jelzőrendszer időszakosan esetmegbeszélő csoportot tart. A 

jelzőrendszer tagjai az intézmények gyermekvédelmi felelősei, Lerch-Jánosi Erika a sárpilisi 

óvoda vezetője,  aki a védőnővel szoros együttműködésben kísérik figyelemmel a gyermekek 

gondozását, nevelését. A gyermekjóléti szolgálat munkatársa a települési jelzőrendszer tagjain 

kívül folyamatos kapcsolatot tart a helyi körzeti megbízottal Bergmann József  

főtörzsőrmesterrel. 
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4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása 

 

Gyámhatósági és gyermekvédelmi területen 2016. évben szakmai ellenőrzést nem folytattak. 

 

 

 

Sárpilis, 2017. szeptember 21.        

  

                

Dr. Kohány András jegyző felhatalmazásával:  

 

 

 

Takaróné Mihó Beatrix  

Tanácsos 




