
1. sz melléklet
a 142/2017. (X. 26.) képviselő-testületi határozathoz

A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelés kiegészítése

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete -  figyelemmel a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) 
bekezdésére -  a 2016. évben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, a 
Képviselő-testület 78/2017. (V.25.) számú határozatával elfogadott tájékoztatót a Pest Megyei 
Kormányhivatal felhívására, - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékelte alapján az alábbiak 
szerint egészíti ki:

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kérelmező személyekre vonatkozó általánosítható 
adatok:

2016. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosulta c kor szerinti megosztása
-6 7-14 15-18 19

gyermekek száma 21 49 14 5

ebből: tartósan beteg 3 1 0 0

2016. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma gyermeke] 
száma szerint

1
gyermekes
családok
száma

2
gyermekes
családok
száma

3 gyermeke
családok
száma

4 vagy 
gyermekes 
családok 
száma

családok száma 16 15 13 1

ebből: egyedülálló szülő 13 7 2 1

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli, természetbeni juttatások:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (11.27.) önkormányzati 
rendelete alapján települési támogatás állapítható meg az újszülött gyermek születésével 
kapcsolatos költségek finanszírozása a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének



megtartása céljából, feltéve, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyedül élő kérelmező 
esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, családban élő kérelmező esetén az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.
A támogatás összege 2016. évben: 30.000.-Ft.

2016. évben újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából 
települési támogatásban részesült 11 személy. Így újszülött gyermek születésével kapcsolatos 
költségek finanszírozása céljából: 330.000-Ft került kifizetésre.

Az önkormányzati rendelet alapján rendkívüli települési támogatás állapítható meg a 
gyermekhez, illetőleg a gyermek neveléséhez kapcsolódó célból, így különösen a gyermek 
iskoláztatásához, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás 
céljából, feltéve, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyedül élő kérelmező esetén az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, családban élő kérelmező esetén az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg.

2016. évben rendkívüli települési támogatásban részesült: 2 gyermek ( 2 család)
2016. évben rendkívüli települési támogatásra: 15.000.-Ft. került kifizetésre.

A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a 
hagyományokhoz híven a megye települési önkormányzataival együttműködve Kismaroson 
táborozást tud biztosítani 2016. évben is a megyében élő hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
akiknek anyagi- és szociális körülményeik miatt nem lenne lehetőségük üdülésre, táborozásra.

A Képviselő-testület 5 gombai gyermek táboroztatásának költségéhez járult hozzá összesen 
80.000.- Ft összegben. A táborban résztvevő 5 gyermek személyére az iskola a 
családgondozóval egyeztetve tett javaslatot.

Gyermekétkeztetés megoldásának módja

A gyermekétkeztetés megoldására a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
főzőkonyha (2217 Gomba, Kossuth L. tér 21.) biztosít lehetőséget.

Kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 

részesülő gyermek számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével 
kell biztosítani az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

2016. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján ingyenesen 
étkezők száma:
- Óvoda: 14 gyermek



1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló: 38 gyermek

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A gyermekek napközbeni ellátásának formáit -  bölcsődei ellátás, napközbeni 
gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás -  önkormányzatunk 2016-ban nem 
biztosította.

Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések

2016. évben felügyeleti szervek gyermekvédelmi területen nem végeztek ellenőrzést.

Jövőre vonatkozó javaslatok

A kisgyermekek napközbeni ellátásának megoldása érdekében településünkön bölcsődére 
lenne szükség, ennek biztosítása érdekében az önkormányzat mini bölcsőde kialakítására 
nyújtott be pályázatot 2017 őszén.

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

A Képviselő-testület 2015-ben fogadta el a 2015-2020 évekre tekintettel Gomba Község 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját. A koncepció tartalmazza a bűnmegelőzés 
kereteit, az elkészítés módszertani alapjait és célját. Része továbbá a dokumentumnak a 
helyzetelemzés. Meghatározza a dokumentum a közbiztonság megteremtésében és 
fenntartásában, a bűnmegelőzésben együttműködő helyi erőket, úgymint önkormányzat, körzeti 
megbízott és Gombai Polgárőr Egyesület, iskola és óvoda, közművelődési színterek és 
tanyagondnoki szolgálat, védőnői szolgálat és nyugdíjas klub. Rögzíti az együttműködés főbb 
területeit, meghatározza a rövid-, közép- és hosszú távú feladatokat. A dokumentum mindenki 
számára megismerhető a www.gomba.hu községházi aloldalán a tervek és koncepciók között. 
http://kozseghaza.gomba.hu/kozseghaza/koncepciok/kozbiztonsagi koncepcio.pdf

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Feladatok, szolgáltatások ellátásában civil szervezetek nem vesznek részt.

http://www.gomba.hu/
http://kozseghaza.gomba.hu/kozseghaza/koncepciok/kozbiztonsagi_koncepcio.pdf

