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Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
 
Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának átfogó értékelése 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
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Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Tura város önkormányzata 2013. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
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Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96.§. (6) bekezdése értelmében: „ A helyi önkormányzat a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 
gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. ” 
Az átfogó értékelés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú mellékletében 
előírt tartalmi követelmények figyelembe vételével készült.  
 

 Demográfiai adatok: 
 
Tura város lakossága  
 
2011. évben : 7972 fő, ebből: 0-4 éves korosztály: 378 fő, 4-14 éves korosztály: 817 fő, 14-18 
fő: 415 fő.  
2012. évben: 7924 fő, ebből 0-4 éves korosztály: 296 fő, , 4-14 éves korosztály: 799 fő, 14-18 
éves korosztály: 383 fő.  
2013. évben: 7876 fő, ebből 0-4 éves korosztály: 370 fő, 4-14 éves korosztály: 793 fő, 14-18 
éves korosztály: 378 fő.  
 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 
 
Önkormányzatunk a gyermekvédelem helyi szabályiról szóló 10/2011. (III.31.) számú 
rendeletében szabályozza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
rendszerét.  
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 
 -   a jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetés normatív  kedvezményének, 
 - a törvényben meghatározott természetbeni támogatásnak: fogyasztásra kész étel, 
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet – utalvány,  
 - egyéb más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételit a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§. (1a) , (2), (3) , 
(4) , (5), (6) bekezdései állapítják meg.  
 
A 2013. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 287 család 507 kiskorú 
gyermeke, és 26 nagykorú, összesen: 533 gyermek részesült. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részsülő gyermekek számára 2013. évben  
kétszeri alkalommal kifizetett pénzbeli támogatás összege: 6.182.800 Ft. volt, melynek 



gyermekenkénti összege 5 800 Ft-., 2013. évben mindkét alkalommal a jogszabályban 
meghatározott módon, Erzsébet – utalvány formájában került folyósításra.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelmek 38 
esetben kerültek elutasításra: 

 31 esetben  a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladta a 
jogszabályban előírt mértéket 

 7 esetben a kérelmező családjának vagyoni helyzete okán került sor az elutasításra.  
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt 59 kérelem érkezett az elmúlt évben, többnyire a 
gyermekek iskoláztatása kapcsán jelentkező többlet kiadások enyhítésére: ruházat vásárlása, 
tanszerek, tankönyvek megvásárlása. 2013-ban 21 család 39 gyermeke   részére 239.000 Ft. 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került folyósításra. Ezen eseti pénzbeli támogatást 
jellemzően iskolakezdéskor, valamint a gyermekeik betegségéből eredő többletköltségek 
enyhítésére kérik a szülők. 
2013. évben 20 esetben került sor a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek 
elutasítására: 

 18 esetben a kérelmező családjában egy főre jutó jövedelme meghaladta a 
jogszabályban előírt mértéket 

 2 esetben a kérelmező családjának vagyoni helyzete miatt került sor az elutasításra. 
 
Hivatalunk a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokat nem folyósít, 
erre vonatkozólag adatokat nem szolgáltatunk. 
 

Óvodáztatási támogatás 
 
2009.január 1. napjától a Gyvt. 20/C.§-a értelmében az önkormányzat  jegyzője óvodáztatási 
támogatást állapíthat meg. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának 
célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban  történő 
rendszeres óvodába járásának elősegítése. Óvodáztatási támogatás annak a szülőnek, vagy 
családba fogadó gyámnak állapítható meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan 
hátrányos helyzet fennáll, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben 
az ötödik életévét betöltötte megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, 
valamint rendszeres óvodába járást az óvoda vezetője igazolja.   
2013. évben óvodáztatási támogatásban első alkalommal 4 gyermek részesült,20.000.-Ft/fő 
összegben, ebből 1 gyermek 3 éves korú, 2 gyermek 5 éves korú, 1 gyermek 6 éves korú volt. 
Második, illetve további alkalmakkal 14 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban, ebből 
2 fő 4 éves korú,  2 fő 5 éves korú, 5 fő 6 éves korú,  5 fő 7 éves korú gyermek. 
 

A gyermekétkeztetés 
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 1-8. évfolyamon tanulmányokat 
folytató, valamint bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az 
intézményben az étkeztetést ingyenesen kell biztosítani.   
A Hevesy György Általános Iskolában az étkezést igénybe vevő gyermekek száma: 296 fő, 
ebből támogatás nélkül 71 fő étkezik, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján 
ingyenesen étkezik: 190 fő, tartós beteg, normatív ( 50%-os) kedvezményben részesül 7 fő, 
100%-os kedvezményben részesül: 190 fő, három vagy több gyermekes család gyermeke : 26 
fő.  



 
Kastélykerti Óvodában az étkezést igénybe vevő gyermekek száma: 125 fő. Rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes étkezik: 47 fő, 3 és több gyermekes családban 
élő, 50%-os kedvezményben részesülő: 15 fő, tartósan beteg, 50%-os normatív 
kedvezményben részesülő: 5 fő.  
 
A Többsincs Óvoda és Bölcsődében óvodai ellátásban részesül: 115 fő, ebből támogatás 
nélküli ellátásban részesül: 7 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenesen 
étkezik:38 fő, 3 és több gyermekes családban élő: 17 fő, 50%-os kedvezményben részesülő:49 
fő, tartós beteg, 50%-os normatív támogatásban részesülő: 4 fő.  
 
Bölcsődei ellátásban 10 gyermek részesül, ebből támogatás nélküli: 3 gyermek, és 1 fő 3 és 
több gyermekes családban élő 2 fő, 1 fő tartósan beteg,  4 fő támogatás nélkül étkezik.  
 
A településen kívüli szakiskolában, szakközépiskolában és speciális foglalkoztató iskolákban 
tanuló gyermekek közül egyéni kérelmek alapján étkezési kedvezményben részesül 3 
gyermek. A kedvezményben részesülő gyermekek étkezési térítési díjának megfelelő összeg, 
az oktatási intézmény által kiállított számla alapján kerül havonta utalásra.  
2013. évben felhasznált összeg: 158.900.-Ft.  
 
 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 
 
Önkormányzatunk az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
tagjaként látja el kötelező  gyermekjóléti feladatait. A Társulás tartja fenn a Kistérségi 
Gondozási Központot, melynek 2013.évi szakmai munkájáról szóló beszámoló ezen 
előterjesztés 1.számú melléklete. 
 
Tura Város Önkormányzata 2012.augusztus 7-én kötött  együttműködési megállapodást a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A megállapodásban foglaltak alapján, az ezzel 
megbízott tanácsnok közreműködésével, továbbá  önkéntes képviselői közreműködéssel a 
Magyar Élelmiszerbank  adományából egy alkalommal került sor tartós élelmiszer 
adományozásra a rászoruló családok részére. Az élelmiszer kiosztására a Kistérségi 
Gondozási Központ  munkatársainak bevonásával, a Szolgálat turai telephelyén került sor. 
 
 

 A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések 

 
A 2013. évben a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen nem került 
sor szakmai ellenőrzésre. 
 

 
 
 

 Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 
 
A gyermekvédelmi ellátások körében  a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a 
gyermekek napközbeni ellátására biztosított bölcsődei szolgáltatás bővítésére  nagy igény van 
a településen. 



Megvalósult a KMOP-4.6.1.-11-2012-0033 számú Európai Uniós projektünk, a Többsincs 
Óvoda és Bölcsőde csoportszobával való bővítésére. Ezzel jelentős minőségi fejlesztés 
valósult meg a személyes gondoskodás területén. A beruházás során1 csoportszobával és egy 
többfunkciós közösségi helyiséggel bővült az intézmény, a hozzátartozó – jogszabály által 
előírt kötelező kiszolgáló helyiségekkel együtt. Az épület energetikai korszerűsítésére is sor 
került, nyílászáró csere, külső homlokzati hőszigetelés, födémhőszigetelés, fűtés és használati 
melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése történt, továbbá 10 kW napelem rendszer került az 
épületre elhelyezésre. 
A beruházás összköltsége 126.315.789 Ft volt, melyből önerő 6.315.789 Ft. 
A bölcsődei épületrész korszerűsítése, továbbá a Kastélykerti Óvoda energetikai 
korszerűsítése képezheti jövőbeni terveinket. 
 
 

Tura Város közbiztonságát és bűnmegelőzését szolgáló Közbiztonsági Koncepció főbb 
pontjainak bemutatása 

 
A közbiztonsági koncepció külön-külön határozza meg a szakbizottságok, valamint a 
képviselő-testület, a helyi polgárőrség és egyéb intézmények feladatait a város 
közbiztonságának javítása, bűnözés visszaszorítása érdekében.  
A koncepció értelmében, az oktatási, művelődési, szociális és gyermekjóléti intézmények 
bevonásával közösen bűnmegelőzési projektet dolgozzon ki, kifejezetten a gyermekek 
védelmére, ahol a bűnmegelőzés célja, hogy lehetőség szerint tompítsa és oldja a kiskorú és a 
magára hagyott gyermekek magányát, továbbá, hogy kompenzálja a család diszfunkcionális 
működéséből eredő személyiség – sérüléseket, növelje a társadalmi integrációs esélyeket,  s 
ezáltal elejét vegye egy későbbi bűnözőkarrier kialakulásának. 
Az óvodai és iskolai nevelési programba a lehetőségeihez képest, a bűnmegelőzési 
programokat, oktatást , felvilágosító előadásokat, kampányokat építse be.  
A külső szakértőkkel, alapítványokkal, országos szervezetekkel a kapcsolatot építse ki, a 
meglévőket erősítse, tapasztalataikat, gyakorlatban is működő programjaikat (D.A.D.A. stb.9 
használja fel. 

 
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 
2013. évben folytatódott, a korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Élelmiszerbank és Tura 
Város Önkormányzatának együttműködése a tartós élelmiszerek eljuttatása terén azon 
családok számára, akik a hivatal és a családsegítő szolgálat, valamint a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító intézmények felmérései alapján a legrászorultabbak.  
 
 
Tura, 2014. május 20. 
 
 
         Szendrei Ferenc 
             polgármester 
 
 
 


