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Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról  

 
 A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 

éves korosztály adataira. 
 

Tura város lakossága 2009.december 31-én 7.998  fő 
 
ebből korcsoportonként: 
0-3 éves korú       318 fő 
4-6 éves               233  fő 
7-14 éves             700  fő 
15-18 éves           411  fő 

 
1. Az önkormányzat 

által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása,  
 
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható 
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: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  
19. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy 

a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 
a) a 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 
(2) A települési önkormányzat 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 továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 

140%-át, 
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 megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át 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 vagy 
együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

20. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes 
képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
terjeszti elő. 

(2) A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

(3) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy 
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 
20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, 
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 

pénzbeli támogatást folyósít. 



 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  

21. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, 
akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - 
különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél terjeszti 
elő. 
(4)  
 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:  
20/B. § (1) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki 
a) a gyermek tartására köteles, és 
b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy 

időskorúak járadékában részesül. 
(2) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzője - határozatlan időre - állapítja meg. 
(3) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 22 százaléka. 
(4) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága 
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában - a július 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. 

(6) Ha a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást jogerősen megállapították, az a kérelem benyújtásától esedékes 
azzal, hogy ha a kérelmet 

a) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét, 
b) a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás ötven százalékát 

kell kifizetni. 
(7) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit - az (1) bekezdésben meghatározottak 

alapulvételével - a települési önkormányzat jegyzője évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megszűnik, az a jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, 
hogy ha a megszűnés 

a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát, 
b) a tárgyhónap tizenötödikét követően következik be, a támogatás teljes összegét 

kell kifizetni. 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
Az elmúlt év során átlagosan 254 családban 462 kiskorú és  15 nagykorú, összesen 477 gyermek 
részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 
Az elutasított kérelmek száma: 8. 
Oka: a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban előírt mértéket. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
2009.januártól márciusig felülvizsgálatra került a 3 gyámság alatt álló gyermek támogatása, 
melynek során mindhárom gyermek támogatását meg kellett szüntetni a feltételek fennállásának 
hiányában. 
Új kérelem az év során nem érkezett. 
 



Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
Az év során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 2 ízben (július és 
november hónapban)  egyszeri támogatásban részesültek, melynek összege  jogszabályban előírtak 
szerint gyermekenként 5.800.-Ft  
 
25 szülői kérelem érkezett az év során a gyermekekkel kapcsolatos kiadások csökkentésére 
(gyógyszer kiváltásához, ruházat, , élelmiszer vásárlásához. 
Rendkívüli támogatásban 16 családban  összesen 38 gyermek. 
Felhasználva 344.680.-Ft, mely gyermekenként átlagosan 9.070.-Ft. 
Elutasított kérelem nem volt. 
 
Óvodáztatási támogatás 
2009.január 1-től az önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-,illetve négyéves gyermekét beíratta az 
óvodába, továbbá gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járásáról, egyszeri óvodáztatási 
támogatásra jogosult. A támogatásnak további feltétele, hogy a gyermek törvényes képviseletét 
ellátó szülő önkéntes nyilatkozata szerint a gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 
2009-ben óvodáztatási támogatásban 6 gyermek részesült egyenként 10.000.-Ft összegben. 
 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
részére kifizetett -  kétszeri  támogatás éves szinten összesen 5.527.200.-Ft,  
                            -óvodáztatási támogatás                 összesen:    60.000.-Ft 
                            -nyári étkeztetésre                          összesen: 2.437.560.-Ft 
                             Mindösszesen:                                              8.247.760.-Ft 
Melynek teljes összege megtérítésre került. 
 
Természetbeni ellátás 
A hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkezésének biztosítására,  állami támogatásként, élve a 
pályázati lehetőséggel és figyelembe véve a pályázati szempontokat (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülőknek,  ezen belül  a tanév során napközbeni étkezésben részesülő 1-6 
évfolyamos gyermekek részére) 
122 gyermek részére 54 napra biztosítottunk nyári étkezési lehetőséget, konzerv készételekkel. E 
célra gyermekenként 370.-Ft/nap állt rendelkezésre, mely 54 napra számítva gyermekenként 
19.980.-Ft-ba került. A felhasznált összeg 2.437.560.-Ft. 
A készételek kiosztását, ütemezve a gyermekjóléti szolgálat munkatársai végezték. 
A pénzfelhasználás elszámolása 2009.szeptember 9-én megtörtént. 
 
Gyermekek napközbeni ellátása 
Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az óvodai és iskolai napközis ellátás 
formájában biztosítja. 
Az 1-6.osztályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes 
étkezésre jogosultak, épp úgy mint a bölcsödébe és óvodába járó gyermekek is. 
 
Kastélykerti Óvodában összesen 128 gyermek közül 
Támogatás nélküli                                                                          49 gyermek 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes         55 gyermek 
3-és többgyermekes normatív /50% kedvezményben részesülő/   19 gyermek 
tartós beteg  normatív /50 % kedvezményben részesülő                 4 gyermek 
szociális rászorultság alapján 50%-os kedvezményben részesülő   1 gyermek  
 



Többsincs Óvoda összesen 128 gyermek közül 
Támogatás nélküli                                                                           58 gyermek 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes          52 gyermek 
3-és többgyermekes normatív /50% kedvezményben részesülő     13 gyermek 
tartós beteg  normatív /50 % kedvezményben részesülő                  5 gyermek 
Bölcsöde  összesen 8 gyermek közül 
Támogatás nélküli                                                                               5 gyermek 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes              1 gyermek 
3-és többgyermekes normatív /50% kedvezményben részesülő         2 gyermek 
 
Hevesy György Általános Iskola összes étkező 295 gyermek 
Támogatás nélküli                                                   90 gyermek 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes         150 gyermek 
Tartós beteg normatív 50% kedvezményben  részesülő                  14 gyermek 
3-és többgyermekes normatív 50% kedvezményben  részesülő      26 gyermek 
SNI 50% normatív kedvezményben részesülő                                  2 gyermek 
Szoc.rászorultság alapján /20-50% ig kedvezményben részesülő   13 gyermek 
 
A városon kívüli szakiskolákban,középiskolákban és speciális foglalkoztató iskolákban tanuló 
gyermekek napközbeni ellátása 
-egyéni kérelmek alapján étkezési kedvezményben részesülők száma 12 gyermek 
A kedvezményben részesülő gyermekek étkezési díja  havonta számla alapján kerül átutalásra az 
étkezést biztosító intézmény részére. 
A felhasznált éves összeg:270.174.-Ft. 
 
 2009-ben étkezési díjakra fordított pénz:  
Kastélykerti Óvoda                                 1.663.273.-Ft 
Többsincs Óvoda  és Bölcsöde               2.563.487.- 
Hevesy György Ált.Iskola                         427.906.- 
Szakképző intézményekés spec.fog.l.        270.174.- 
A gyermekek napközbeni étkezésének biztosításához felhasználva:4.924.840.-Ft. 
 
Az önkormányzat pénzkeretéből 2009. évben a gyermekek részére felhasználásra került  

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra     344.680.-Ft 
- napközbeni ellátásra/gyermekétkeztetésre: 4.924.840.-Ft. 

                                                    Mindösszesen:     5.269.520.-Ft. 
 
 
 
 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 
 
 gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális 
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek 
gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai): 

 
       lásd külön csatolt szakmai beszámolót.  

 
 gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok: 
 



             lásd a 2.) pontnál kifejtettek szerint.  
 
 Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
 védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye; 
 ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye 
 

Jegyzői hatáskörben tett intézkedések 
Védelembe vétel 
Nyilvántartott védelembe vettek 8 családban 22 gyermek 
Ebből környezeti okból                                   12 gyermek 
Gyermeknek felróható magatartási okból        7 gyermek 
Szülőnek felróható okból                                  3 gyermek 
 
A védelembe vételek oka: 
A szülők életvitele, munkanélküliség, és következetlensége a védelembe vétel oka. 
Elsősorban a gyermek iskolai mulasztásainak nagy száma elképesztő méreteket öltött az utóbbi 
időben. A szülőknek kirótt büntetések behajthatatlanok, nincs visszatartó hatása. A gyermekek nem 
érzik az iskolába járást fontosnak, mert nincs előttük követendő szülői példa. A nagy számú 
mulasztással nyilvántartott gyermekek szüleit szinte egyáltalán nem érdekli, hogy jár-e a gyermek 
vagy sem az iskolába. A gyermek csak azt látja, hogy szülei nem mennek naponta dolgozni és ő sem 
akar elmenni otthonról, még akkor sem, ha az oktatási intézményben részére naponta ingyenes 
étkezési lehetőség biztosítva van. 
Az utóbbi 1-2  évben megnövekedett  azoknak a gyermekeknek a száma is, akik az általános iskola 
befejezése után szakiskolában vagy szakközépiskolában tanulnak tovább. A szülők számára  és így a 
gyermekek számára  is csak addig fontos az iskolába járás, amig a tanévkezdéskor megkapják az 
igazolást, mert ez alapján a tanévre megkapja a gyermek a családi pótlékot.  
Vannak iskolák, ilyen a hatvani Damjanich János Szakiskola és szakközépiskola, ahonnan 
rendszeresen küldik az igazolatlanul mulasztó gyermekekről szóló jelzéseket, de van olyan iskola is, 
ahonnan a tanév kezdetétől számítva 4-5 hónap múlva jelzi a nagyszámú igazolatlan mulasztást. 
Ilyen esetben, ha a mulasztások száma nem csökken és a mulasztások okaként a szülők vagy a 
gyermek hanyagsága  derül ki,. Védelembe vételre is sor kerülhet. 
Az előző évi védelembe vettek száma főleg ezen okok miatt emelkedett. 
 
A védelembe vételek során magatartási szabályok, szülői és gyermek részére, figyelmeztetés 
helytelen magatartás megszüntetésére és szükséges orvosi vizsgálatok elvégeztetésére kötelezés 
történt. 
A 2009. év során 2 gyermek védelembe vételének megszüntetésére került sor, tekintettel ara, hogy 
más gyámhatósági intézkedésre volt szükség/ideiglenes hatályú elhelyezés/. 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés 
Iskolakerülés és más veszélyeztetettség  miatt összesen 3 gyermek esetében került sor ideiglenes 
hatályú elhelyezésre. 2 gyermek külön élő másik szülőhöz, míg 1 gyermek lakásotthoni 
elhelyezésre került. 
Mindhárom gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésének felülvizsgálata megtörtént a gyámhivatal 
által és a gyermekek tartósan az elhelyezési helyükön maradtak. 
Ezzel megállapítható, hogy a gyors intézkedések szükségszerűsége beigazolódott,  az általunk tett 
intézkedések  indokoltak és megalapozottak  voltak. 
 
 A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés 

tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi 
gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 

 



A gyámhivatal feladatait az alábbi jogszabályok alapján végzi: 
 
 A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.). 
 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.).  
 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyszr.)  
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.). 
 A házasságról, a családról és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 
 A családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 

1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM 
rendelet 

 A Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (Ptk.). 
 A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 

törvényerejű rendelet (Ptké.)  
 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)  
 A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 

törvény  
 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.)   
 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)  
 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény  
 Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet  
 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)  
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet  

 
Illetékességi területhez az alábbi települések tartoznak: 

 Tura, 
 Galgahévíz 

 
A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei: 
2008. december 23 -tól Erdélyiné Imró Ildikó igazgatás-szervező végzettséggel rendelkező, 
szakvizsgázott önálló gyámhivatali ügyintéző látta el  a gyámhivatal működésével kapcsolatos 
feladatokat. 2010. január 18 -tól Hegyi Sándorné általános iskolai tanár és szociális szakigazgatás-
szervező végzettséggel rendelkező, szakvizsgázott önálló gyámhivatali ügyintéző látta el  a 
gyámhivatal működésével kapcsolatos feladatokat. 
 
A gyámhivatal tevékenysége: 
A következőkben a gyámhivatal 2009. évi tevékenységét leginkább reprezentáló tevékenységi 
formákat, illetve az ezekre vonatkozó adatokat kívánom bemutatni. 

 
Az iktatott gyámhivatali ügyiratok főszáma 187, az iktatott intézkedések száma 1.046 volt.  163 
esetben született határozat,144 esetben végzés, 4 fellebbezés érkezett a meghozott döntések ellen, 
melyek közül három esetben a felettes szerv helybenhagyta a gyámhivatal határozatát, egy esetben 
a határozat megsemmisítésére került sor. 
 

 A gyermekek védelme érdekében: 
Az év során szükségessé vált ideiglenes hatályú elhelyezés 4 fő kiskorút érintett. Ebből: 2 fő 



kiskorú külön élő másik szülőnél kerület elhelyezésre,1 fő kiskorú gyermek nevelőszülőnél,1 fő 
kiskorú  gyermekotthonban került elhelyezésre. 
 

 Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 
A gyámhivatal illetékességi területén 

- a gyámság alatt álló kiskorúak száma: 15 fő 
- az átmeneti / tartós neveltek száma: 6 fő 
- a számadásra kötelezett gyámok száma: 10 fő 
- gondnokság alatt állók száma: 49 fő 
- a számadásra kötelezett gondnokok száma: 40 fő 
A gyámhivatal a 2009. évben öt alkalommal indított gondnokság alá helyezési eljárást és négy 
esetben vált szükségessé ideiglenes gondnok kirendelése. 
A gyámhivatal 1 fő – a Polgármesteri Hivatal megbízásából foglalkoztatott - hivatásos gondnok 
munkáját veszi igénybe. 
Az utógondozottak száma 6 fő. 

 
 Vagyoni érdekvédelem: 
2009. évben, 3 esetben járult hozzá a kiskorú (rész) tulajdonát képező ingatlan eladásához, 
megterheléséhez, 1 alkalommal elutasításra került sor.  
A gyámhatósági fenntartásos betétekből történő kifizetés engedélyezése a gyámhivatal hatáskörébe 
tartozik, erre számos esetben került sor 2009. év folyamán. 
A gyámhivatal nyilvántartása szerint 2009. december 31-én 63 fő kiskorú, és 38 fő gondnokolt 
rendelkezett ingó és ingatlantulajdonnal. 
Gyámhatósági fenntartásos betéttel 2009. december 31-én 16 fő kiskorú és 16 fő gondnokolt 
rendelkezett, a betétekben elhelyezett összeg megközelíti a 25 millió forintot. 
 
 A gyermek családi jogállásának rendezése: 
2009-ben 8 gyermek családi jogállása rendeződött a gyámhivatalnál, ezekből: 
- 4 gyermeknél teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor, 
- 1 gyermeknél a bíróság állapította meg az apaságot (a gyámhivatal által indított per során), 
- 3 gyermek részére képzelt apa került bejegyeztetésre a születési anyakönyvi kivonatba. 
A gyámhivatal 2009-ben 4 esetben adott hozzájárulást apaság vélelmének megdöntése iránti per 
megindításához.  

 
 
   Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése: 
Házasságkötési kérelmek száma: három, ebből engedélyezett kettő, egy kérelem elutasításra került. 
 
 Pénzbeli ellátások: 
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt hat kérelmet (tizennégy gyermeket érintett) 
nyújtottak be, melyek közül kettő kérelem (öt gyermeket érintett) a megelőlegezéshez szükséges 
feltételek hiányában elutasításra került. A másik négy esetben a gyámhivatal elrendelte az 
átmenetileg behajthatatlan gyermektartásdíjak megelőlegezését, így a 2009. december 31-én a 
megelőlegezésben részesült gyermekek száma összesen 14 fő volt. 
Az év folyamán gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére összesen 2 336 200 forint összeg 
került kifizetésre. 
 



 Otthonteremtési támogatás: 
Otthonteremtési támogatás iránt kettő esetben nyújtottak be kérelmet, és kettő kérelem került 
elutasításra, az egyik esetben a kérelmező a határidő megadásával kiküldött hiánypótlási felhívásra 
egyáltalán nem reagált, a kért nyilatkozatot nem tette meg; a másik esetben a felhasználás célja nem 
tartozott a jogszabály által megengedett célok körébe.  . 

 

 Örökbefogadással kapcsolatban: 
2009-ben nem került sor örökbefogadás engedélyezésére. Az örökbefogadhatónak nyilvánított 
kiskorú ebben az évben nem volt; és nem volt örökbefogadásra alkalmas szülőnek nyilvánító eljárás 
sem. 
 
 Szülői felügyelettel kapcsolatosan: 
2009. december 31-én a családba fogadott gyermekek száma: 4 fő  
2009. évben tíz alkalommal került sor a kapcsolattartás szabályozására illetve végrehajtására 
irányuló eljárás megindítására, melyből az év végéig kettő ügy jogerős határozattal, négy esetben 
egyezséggel került lezárásra. Ebből egy esetben gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás 
kezdeményezésére került sor. 

 

 Távoltartás:  
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. új 
törvény, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 
módosítása 2009. október 1-én lépett hatályba a Kormányrendelet szerint a Kormány a 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti 
családvédelmi koordinációért felelős szervként a városi gyámhivatalt jelölte ki. A bíróság által 
elrendelhető megelőző távoltartás és a rendőrség által elrendelhető ideiglenes megelőző távoltartás 
új intézmény a magyar jogrendszerben. A fenti jogszabályok szerint a gyámhivatal a rendőrség által 
elrendelhető ideiglenes megelőző távoltartással kapcsolatosan  a hozzátartozók közötti erőszakra 
utaló jelzéseket fogadja, lefolytatja az ezzel kapcsolatos – a törvényben előírt eljárását – és 
továbbítja az információkat a rendőrség felé, valamint megteszi a bántalmazott akaratának 
figyelembevételével a szükséges intézkedéseket a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése vagy 
megszakítása érdekében.  
2009. október 1. és 2009. december 31. között 2 alkalommal került sor jelzés alapján ideiglenes 
megelőző távoltartással kapcsolatosan gyámhivatali intézkedésre.  
 
A Budakörnyéki Ügyészség vizsgálatai: 
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére irányuló döntéssel lezárt eljárásokat a 
Budakörnyéki Ügyészség – iratok bekérésével – folyamatosan vizsgálja; az év folyamán 
intézkedésükre okot adó körülmény nem merült fel vizsgálataik során.  

Továbbképzések, konferenciák:  
2009. év során szervezett továbbképzések és konferenciák, melyeken a gyámhivatal ügyintézője 
minden alkalommal megjelent, részt vett. 

Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal 
szervezésében: Dunakeszi Polgármesteri Hivatalában  
2008. november 18-19.   
fő téma: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) módosításából adódó gyámhatósági feladatokról 
 

Közép- Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 



vizsgálata: 
A törvényességi vizsgálatra 2009. év folyamán iratok bekérésével került sor, a törvényességi 
vizsgálat alá vont témakörök:  

1) Kiskorú anya gyermekének gyámsági ügyei – gyám kirendelése, gyámság megszűnése, 
megszüntetése – 2008. és 2009. években.  

2) Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló 
szülő(k) gyermekének örökbefogadási ügyei 2005. január 1. és 2009. március 1. közötti 
időszakban. 

3) Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya felkérése 
nyomán a KMRÁH útján kért tájékoztatást 2008. évre vonatkozóan olyan fiatal felnőtt 
részére megállapított otthonteremtési támogatási ügyekben, akinél nem volt saját 
vagyonként megtakarított családi pótlék.  

4) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által, a gyermekvédelmi szakellátásban élő 9 év 
alatti gyermekek sorsának rendezése ügyében elrendelt célvizsgálat. 2009-ben 6 év alatti 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti nevelésbe vett gyermekek, átmeneti nevelésben élő 
9 év alatti gyermekek.  

A vizsgálat alá vont témakörök közül az 1) pontbeli témakörben iratokat küldött a gyámhivatal 
vizsgálatra, a 2), 4) pontbeli témakörökben Tura Városi Gyámhivatalnál nem volt eljárás, így a 
KMRÁH vizsgálatára nem került sor, a 3) pontbeli témakörben a kért tájékoztatást megadtuk. Az 1) 
pontbeli témakörben a KMRÁH és a Minisztérium ajánlásokat, javaslatokat fogalmazott meg 
valamennyi gyámhivatal részére az egységes jogalkalmazás érdekében, melyeket gyámhivatalunk 
az eljárásokban alkalmaz is.   

Várható jogszabályi változások:  
Az új Polgári Törvénykönyv (2009. évi CXX. törvény, mely 2010. május 1-én lép hatályba) és 
ahhoz kapcsolódóan a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.), valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.)  módosítás szerint a gyámhivatal feladat- és 
hatásköre tovább fog bővülni. A többletfeladatok egy része átmeneti vagy egyszeri, ezek a kizáró 
gondnokság jogintézményének megszűnésével kapcsolatosak: nyilvántartások átvezetése, 
folyamatban lévő kizáró gondnokságra irányuló perekben a kereseti kérelmek módosítása, 
valamennyi gondnoksági ügy ütemezett bírósági felülvizsgálata keresetlevél benyújtásával, egyedi 
megkeresések az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalához nyilvántartásból való adatkérés 
végett, valamennyi gondnokolt és gondnokaik nyilvántartási adatlapjának átvezetés utáni 
megküldése a bíróságnak. A többletfeladat- és hatáskörök másik része folyamatos, végleges:  a 
szülők közti vita esetén a szülői felügyeleti jogok körében a gyámhivatalhoz kerül több hatáskör; a 
gyámhivatali jóváhagyást,  engedélyezést igénylő ügyek köre bővült (pl.: kiskorú és gondnokolt 
érdekében a gyámhivatalnak kell kezdeményeznie majd az eltűnt személynél a holtnak nyilvánítást 
különösen szülő, hozzátartozó estében; kiskorú művi meddővé tételéhez gyámhivatali jóváhagyást 
kell majd kérni; kiskorú vagyonának kezelése kapcsán bővül a törvényes képviselői 
jognyilatkozatnak a gyámhivatali jóváhagyási köre; gondnokolt házasságkötéséhez gyámhivatali 
engedélyt kell majd kérni; a gondnokolt apai elismerő nyilatkozatához gyámhivatali hozzájárulást 
kell majd kérni; előzetes jognyilatkozatok felvétele; támogató érdekében tett jognyilatkozatok 
felvétele; hivatásos támogató gyámhivatali felügyelete; a gondnokolt jognyilatkozatairól való 
gyámhivatali döntés és jóváhagyáshoz kötött önállóan megtett jognyilatkozatának elbírálása; a 
gondnok azonnali eljárásának gyámhivatali felülvizsgálata).  

Tekintettel ezekre a már részben előzetesen is ismert várható többletfeladatokra, valamint arra, hogy 
a gyámhivatali feladatkör jelenleg 1 fővel feszítetten látható el, az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében a gyámhivatal létszámkerete 2 főben került meghatározásra.  



 
 
 A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatása. 

             - gyámhatósági területen vizsgálatra nem került sor  
             - gyámhivatali területen végzett vizsgálatok megállapításairól jelen beszámoló 5.pontja 

szól 
 
 Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai 

alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb 
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
 

     A kistérségi szintű feladatellátás részeként, 2007. január 1.napjától intézményfenntartó 
társulási megállapodás létrejöttével a jogszerű, színvonalas munkavégzés biztosított. Az ellátandó 
feladatok feltérképezése a Kistérségi Gondozási Központon keresztül kerül bemutatásra az 
önkormányzat részére. 

 
 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. 

      
        Az Önkormányzat a Képviselő-testület által 56/2003.(V.8.) számú határozattal elfogadott  

közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióval rendelkezik. Saját hatáskörben megállapított 
szabálysértést elkövetők száma 2009-ben összesen 5 fő, ebből 3 fő fiú, 3 fő leány, 2 fő 
gyermekkorú, 3 fő fiatalkorú szabálysértő volt. Az elkövetett cselekmények tipikusan tulajdon 
elleni lopás, egy esetben rongálás, illetve köztisztasági szabálysértések. A kiskorúak által elkövetett 
szabálysértések okai: részben haszonszerzés, részben meggondolatlanság, gyermekcsíny, a 
cselekménnyel kapcsolatos téves, helytelen nézetek, vagy kalandvágy.  

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

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

     
Tura Biztonságáért 2002. Polgárőr Egyesület elnevezéssel polgárőrség működik településünkön. 
Egyesületként való bejegyzése 2003.decemberében történt meg. A Polgárőrség főbb feladatai:  
Feladatai körében együttműködési kapcsolatokat épít ki a helyi oktatási-nevelési 
intézményekkel, a helyi távfelügyelettel, más polgárőr szervezetekkel, országos polgárőr 
szerveződésekkel, Országos Bűnmegelőzési Tanáccsal, Önkormányzattal, rendőrséggel. A 
közös járőrszolgálatban részt vesz. Bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság fenntartásának 
elősegítése érdekében figyelő járőr és mozgóőri szolgálat szervezése, működtetése.  Az 
Önkormányzat felkérésére a rendező szervvel egyeztetve részt vesz a turai városi rendezvények, 
szabadidős programok megrendezése alkalmával a közbiztonsági, rendfenntartási teendőkben. A 
tagok részt vesznek a polgárőrökre vonatkozó képzésekben, továbbképzésekben. 
Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezésében vesznek részt a lakosság, illetve 
kijelölt lakossági célcsoportok részére.  
Településünkön működő Hevesy György Általános Iskolában 2010. február 8-án az 
egészségnapok keretében szerveztek a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen egy  
 
 



 
drogprevencióval, iskolai erőszakkal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos illetve az elkövetés 
következményeiről szóló előadást, melyet Kökény Kálmán az ORFK bűnmegelőzési főelőadója 
tartott. 2010. április 7-én pedig a felső tagozaton évfolyamonként 1-1 tanítási órában az adott 
korosztályt érintő problémákról, legális, illegális drogokról, iskolai erőszakról a személy elleni 
különböző testi-lelki bántalmazásokról, tanulói jogokról, kötelességekről és büntetőjogi 
következményekről tartott előadást Kökény Kálmán.   
 
 

Tura,2010. április 28.  
 
            Szendrei Ferenc 

                polgármester 
 


