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Alsóörs Község Önkormányzata  
 8226.  Alsóörs,  Endrődi  Sándor  u .  49 .  
 Te l . : (87)447-192  
E. mail:hivatal@alsoors.hu 
 
 

  

Döntés előkészítő javaslat 

 
Tárgy: A 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló 
 
Előkészítette: Báró Béla jegyző 
 

Tisztelt Polgármester Úr!  

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése szerint: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
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 az 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 tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza.  
Az átfogó értékeléshez tartozik a Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat beszámolója is, melyet mellékelek.   
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 21/2021. (I.29.) Korm. rendeletre – veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
 
Mindezek ismeretében kérem polgármester úr döntését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés melléklet szerinti szerint elfogadásáról. 
 
Javaslom továbbá, hogy a határozat elfogadása előtt az önkormányzati képviselők véleményét a 
polgármester kérje ki. 

 
H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 

 

Hebling Zsolt polgármester - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, 

valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 21/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, - Alsóörs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az önkormányzati 

képviselők előzetes véleményét kikérve az alábbi határozatot hozom: 

 

…./2021. (V. …..) polgármesteri határozat: 
 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést a melléklet szerint elfogadom. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló átfogó értékelés 1 példányát küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.   

 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

  Báró Béla jegyző 
Határidő: 2021. május 31. 
             Hebling Zsolt 
              polgármester 
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Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok   

2020. évi ellátásáról Alsóörs községben   
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  
 
1. Alsóörs Község demográfiai mutatói 

 
Település 0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves 14-17 éves állandó 

lakosság 

Alsóörs 46 fő 55 fő 141 fő 80 fő 2029 fő 

 

2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján: 

- 2020. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2 gyermek részesült. Az év 
folyamán kérelem elutasítására nem került sor. 

- Egyéb a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásban részesülők 
száma:  
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a középfokú képzésben résztvevő azon 
alsóörsi állandó lakos, nappali tagozatos tanulók részére 15.000,- Ft/fő iskolakezdési 
támogatást nyújtott - akik az általános iskolai tanulmányaikat Alsóörsi Endrődi Sándor 
általános iskolában kezdték és itt is végezték el vagy lakóhely változtatás miatt általános 
iskolai tanulmányaik befejezése után a községbe költöztek. Továbbá a felsőfokú 
intézményben tanulmányokat folytató, nappali tagozatos alsóörsi állandó lakos hallgatók 
részére 15.000,- Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtott. Valamint a felsőfokú intézményben 
tanulmányokat folytató, nappali tagozatos alsóörsi állandó lakos hallgatók részére, akik az 
általános iskolai tanulmányaikat (mind a 8 osztályt) alsóörsi Endrődi Sándor általános 
iskolában folytatták 25.000,- Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtott. 
 

- 2020. évben az iskolakezdési támogatás kifizetése az alábbiak szerint alakult:  
32 fő kapott 15.000 Ft támogatást 32*15.000.-= 480.000,- Ft 
 8 fő kapott 25.000 Ft támogatást  8*25.000.-= 200.000,- Ft  

Mindösszesen: 680.000.- 

-  Születési támogatás 
Alsóörs Község Önkormányzata a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: rendelet) (2021.05.31-től hatályos: 4/2021. (V.27.)) szabályozza a 
gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A Képviselő-testület a 
hatáskörében eljárva a Polgármesterre ruházta át a rendeletben szabályozott ellátások 
megállapítását. Az ellátások célja: a családok szociális helyzetének megerősítése, a 
gyermekek szociális biztonságának növelése. A rendelet szerint 21. § (1) Kérelemre a 
polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt az Alsóörsön 
legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkező, a gyermeket saját háztartásában nevelő 
törvényes képviselő részére.  
(2) A támogatást az Alsóörsön lakcímmel rendelkező gyermeknek a törvényes képviselője 
igényelheti a Közös Önkormányzati Hivatalban, a gyermek születését követő három hónapon 
belül.  
(3) A kérelemhez csatolni kell:a)a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, b)a 
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli,c) gyermek és 
szülő lakcímkártyájának fénymásolatát,d)kérelmező személyazonosító igazolványát, valamint 
e)a gyermek és a szülő TAJ kártyáját. 
(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 30.000 forint.  
(5) A (4) bekezdés szerintitámogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.  
(6) Nem állapítható meg a születési támogatás abban az esetben, ha a szülőnek az 
önkormányzattal szemben tartozása van. 
2020. január hó 1. napjától a születési támogatás gyermekenkénti összege 30.000,- Ft.  2020. 
évben születési támogatásban 5 család részesült, összesen 180.000 Ft. értékben. 

 

-   Gyermekétkeztetés megoldásának módja: Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat 
az Alsóörsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, valamint az Alsóörsi Endrődi Sándor Református 
Általános Iskola úján biztosítja.  Szünidei gyermekétkeztetésre 2020. évben nem volt igény. 
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3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai: 2016. január 

1-től az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, Alsóörs település köteles működtetni 
a család- és gyermekjóléti szolgálatot, a Balatonalmádi Járás intézményeivel együttműködve.  
A Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat részletes 
beszámolóját mellékeljük. 

 

- gyermekek napközbeni ellátásának helyzete:  

A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat az Alsóörsi Napraforgó Óvoda és 
Bölcsőde, valamint az Alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola intézmények úján 
biztosítja.  

2020. évben családi napközi ellátásra nem volt igény. 

A gyermekvédelmi törvényben megfogalmazott jelzőrendszer az elmúlt évben működött, 
tevékenységében a gyámhatóság szükség szerint részt vett. A részletes adatokat a mellékelt 
beszámoló tartalmazza. 

6. Felügyeleti Szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai: 

2020. év folyamán az önkormányzatnál a gyámhatósági feladatok ellátásával kapcsolatos ellenőrzés 
nem volt.  

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok, meghatározása: 

Az önkormányzat a Gyvt.-ben meghatározott alapellátásokat biztosítja. A gyermekek nyári szabadidős 
tevékenységének szervezésére a gyermekjóléti szolgálat, valamint a helyi civil szervezetek 
bevonásával lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni, amennyiben erre igény mutatkozik a településen. 

8. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés 

Alsóörs rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, 2019-ben került elfogadásra.  

A prioritásként meghatározott feladatoknak megfelelő cselekvési programokról, azok kidolgozására, ill. 
megvalósításáról is szól a koncepció.  
Prioritások: 

 
 A közterület rendjének fenntartása. A közterületen történő jogsértéseket a lakosság közvetlenül 
érzékeli és védekezési lehetőségei is korlátozottak, ezért egyik legfontosabb feladat a közterület és a 
nyilvános helyek rendjének biztosítása. Elkötelezett az Önkormányzat szándéka annak érdekében, 
hogy a – bárki által igénybe vehető – közterületeken az emberek biztonságban érezzék magukat akár 
a nap bármely szakában. Ennek érdekében az Önkormányzat támogatást nyújt a közbiztonság 
fenntartása céljából működő civil szervezeteknek, így a különösen a bíróság által bejegyzett Polgárőr 
Egyesület működéséhez, személyi állományának, eszközeinek és folyamatos működésének 
költségeihez hozzájárul. Térfigyelő kamerarendszer bővítés, közvilágítás rendszeres felülvizsgálata, 
korszerűsítése. 
 
 A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése. Az említett korosztály célirányos preventív 
nevelésével a bűnözés utánpótlási bázisának csökkentése, a már ,,megtévedt,,  gyermek helyes 
irányba terelése, az ehhez szükséges szakmai személyi és intézményi igény biztosítása alapvető 
törekvésünk. 

A Rendőrkapitányság, a szociális alapellátási központ munkatársa, a gyámhatóság az illetékes 
városi gyámhivatal, a védőnői hálózat és az iskolák vezetése közti hatékony együttműködést 
kell megvalósítani, mely záloga lehet a jelentkező problémák sikeres kezelésének. A 
prevenciós tevékenység során elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetűekre, a 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakra, illetve a visszaesőkre kell koncentrálni. 

 
 A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében a fokozott hatósági 
tevékenység mellett, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás szükséges, melynek 
mozgatórugójává kívánunk válni. A Balatonfüreden évek óta működő kábítószerügyi egyeztető fórum 
(KEF) a Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretein belül munkacsoportként 
működik. E szerveződés tömöríti a kábítószer-probléma területén tenni tudó intézményeket és civil 
szervezeteket, a koordinált cselekvés megvalósulása érdekében. Fontos, hogy a programokat 
szakemberek vezessék, ne legyen jelentős átfedés, mert a fiataloknál ellentétes hatást válthat ki a 
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probléma túlhajszolása. A szórakozóhelyek visszatérő ellenőrzéseit szorgalmazni kell, mely 
ellenőrzéseken keresztül befolyásolható az üzemeltetők normakövetése, különös tekintettel a fiatalok 
alkohollal és dohánytermékkel történő kiszolgálására, illegális szerek üzleten belül történő 
hozzáférhetővé tételére. A kábítószerekkel kapcsolatba hozható üzletek bezárásának törvény 
biztosította lehetőségével az Önkormányzatnak hatáskörét felhasználva élnie kell. Az egészséges 
magatartás propagálásában, e szemléletmód értékének közvetítésében a helyi egyházakat is 
lehetőség szerint be kell vonni. 
 
 A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése. Erőszakos 
családban felnövekvő gyermekben az erőszakra való hajlam átöröklődik. Kiemelten fontos a 
problémás családok segítése, mert ezzel az előző pontban megfogalmazott célokért is tudunk 
eredményesen beavatkozni.  
A korai probléma feltárása elsődleges. A veszélyeztetett populáció – elsősorban a nők és a 
gyermekek – legyenek tisztában azzal, hogy sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények esetén 
kihez fordulhatnak. Növelni kell az áldozatok részéről a bejelentési aktivitást, tudatosítva, hogy e 
folyamatjellegű tevékenységen csak akkor lehet segíteni, ha szakemberekhez fordulnak, s ez 
nemcsak a hatósági beavatkozás lehet. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere, a háziorvosi 
szolgálat, a védőnők, a családsegítő szolgálat, a gyámhivatal, a bölcsődék, óvodák és az iskolák, a 
lakóközösségek, a szomszédok jelentősen befolyásolhatják az erőszakot elszenvedett racionális 
cselekvését, segítségkérését. A témával kapcsolatos felvilágosító programokkal, információk 
szolgáltatásával kell fellépni, a problémával érintett fentiekben megnevezett szervezetek közös 
együttműködése által. A Szociális Alapellátási Központ valamint a Gyámhivatal munkatársai, az 
általános és középiskolák ifjúságvédelmi felelősei, mint a problémával primer módon, korai 
stádiumban érintkező szervezetek hatékony munkájuk révén az ilyen jellegű esetek kiszűrését, és 
még kezdeti stádiumban való hatékony megoldását biztosítják, és biztosíthatják az elkövetkező 
időszakban is. 
 
 Az idős, egyedül élők fokozott védelme, segítése biztonságuk növelése. Feltétlenül szükséges, a 
helyi állandó lakosság számarányában is releváns részt kitevő, ezen belül is főként az egyedül élő 
idősekről való gondoskodás. Az egyik legjelentősebb potenciális áldozati kategóriát jelentő társadalmi 
csoport védelme, segítése folyamatosan végzendő feladatunk. A 60 évesnél idősebb, az egyedül élők, 
a magukról gondoskodni nem képes személyek áldozattá válási esélye életkoruk, egészségi állapotuk 
miatt sokkal nagyobb, a társadalom egyéb csoportjainál. Az idősek potenciális célpontjai lehetnek a 
vásári forgatagokat kihasználó zsebeseknek, alkalmi tolvajoknak vagy házaló csalóknak, 
besurranóknak. Ennek ellensúlyozására felvilágosító előadások, figyelemfelkeltő kiadványok, 
személyesen adott tanácsok alkalmasak. a község területén a veszélyeztetett területeken biztosított 
visszatérő rendőrhatósági járőrszolgálat mellett a Szociális Alapellátási Központ áldozatos és 
tevékeny munkája révén megelőzhetők az egyedül élő időseket érintő rendkívüli események. 
 
 Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja. A 
leghatározottabb törekvéseink mellett is előfordulhat, hogy a település lakói közül áldozattá 
válnak. Segíteni kell az állami és civil áldozatvédelmi lehetőségek elérését, s koordinálni a 
veszélyekkel kapcsolatos korrekt és folyamatos tájékoztatást, mely munkában minden, a 
problémában érintett szervezet munkájának összehangolására kell törekednünk a jövőben. 
Minden lehetséges kommunikációs eszközt meg kell ragadni a veszélyeztetett populációk 
tájékoztatására. A fent már leírtaknak megfelelően hangsúlyt kell, hogy kapjon az idősek 
folyamatos tájékoztatása, segítése, szociális helyzetük figyelemmel kísérése. A fiatalok 
felkészítését iskolán belül kell megoldani. Fokozott, és megkülönböztetett figyelemmel kell 
kísérni a problémás, diszfunkciós családokat. E feladat végrehajtásában a gyámhivatalnak, a 
szociális alapellátási központnak, az egészségügyi, az oktatási intézményeknek, kell tevékeny 
együttműködést megvalósítani. Az áldozatok kompenzációjának érdekében propagálni kell az 
állami és Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület tevékenységét. 
 
 A településen fellelhető időszakos kedvezőtlen tendenciák gyors és hatékony kezelése.  
Az időszakosan jelentkező, főként az idegenforgalmi szezonhoz kötődő terület specifikus kedvezőtlen 
problémák (garázdaságok, hétvégiház-nyaraló feltörések, strandi lopások) kezelése kiemelt feladata a 
Balatonfüredi Rendőrkapitányságnak. Törekedni kell a közlekedés rendjének, és biztonságának, 
valamint a közlekedési balesetek számának és súlyosságának minél szélesebb körű megelőzése 
érdekében az illetékes szervekkel való maximális együttműködésre. Külterületek, nyaraló övezetek 
védelme kapcsán fontos a tulajdonosokkal egyfajta párbeszéd kialakítása, melyet az önkormányzat 
szervezésében lehet sikerrel megvalósítani. Ösztönözni kell az épületvédelmi kialakításokat, saját 
technikai védelmi eszközök telepítését, a legalapvetőbb mechanikai védelem kialakítását. 
Mezőgazdasági területeken a mezőőrök foglalkoztatása, természetvédelmi területeken a 
természetvédelmi felügyelők folyamatos jelenléte szolgálhatja a megelőzést és a környezeti veszélyek 
észlelését.  
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 A település kulturális javainak védelme, állaguk megóvása, a szükséges műemlékvédelmi 
feladatok elvégzése. A község idegenforgalmi jellegéből adódóan fontos, a község arculatát döntően 
meghatározó épített környezet, benne a község és a nemzeti kultúra részét képező számtalan 
műemlék jellegű épület kiemelt védelme. A rendőrhatósági közterületi jelenlét mellett a védelem 
záloga, az ez irányú fokozott önkormányzati joggyakorlás biztosítása, a közterület felügyeleti szolgálat 
ez irányú, célirányos munkavégzése és a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, az inkriminált és 
veszélyeztetett helyekre történő elhelyezése.  
 
 Média, nyilvánosság, hírközlés: a helyi médiumok szerepvállalása a prevenciós tevékenységben. 
Aktív felvilágosító és propagandamunkát kell folyamatosan végeznünk a bűnmegelőzéssel, 
áldozatvédelemmel összefüggésben az Önkormányzat rendelkezésére álló kommunikációs eszközök 
igénybevételével (közmeghallgatás, hirdetmények, fórumok, stb.).  
 

o A Koncepció megvalósulása érdekében elvégzendő feladatok 
 
1. Az Önkormányzat a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében folyamatosan produktív 
együttműködést alakít ki a lakossággal, amelyben megfelelő szerepet kell biztosítani a következő 
tényezőknek: lakossági fórumok szervezése; a civil szervezetekkel megfelelő együttműködést kell 
kialakítani a bűnmegelőzés érdekében is stb. 
 
2. A Képviselő- Testület a községben folyó bűnmegelőzési munka tapasztalatairól folyamatosan 
tájékozódnak, kapcsolatot tartanak a rendőrség illetékeseivel, igényeiről s elsősorban szervező 
tevékenységgel segítséget nyújtanak (rendőrség) ezen a területen a tantestületeknek. 
 
3. Az Önkormányzat folyamatos nyilvánosságot teremt a bűnmegelőzés fontosságának, aktuális és 
állandó feladatainak lakossági megismertetése és elfogadtatása érdekében. 
 
4. A Képviselő- Testület évente megtárgyalja és értékeli a község közbiztonsági helyzetét, a 
közbiztonság javítását és erősítését célzó törekvések érvényesülését, valamint a bűnmegelőzés 
községi sajátosságait és feladatait. 
 
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság valamennyi szolgálati ága rendszeres munkakapcsolatban 
tevékenykedik a gyermekvédelmi rendszer valamennyi érintett intézményével. Balatonfüredi Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórum és a Balatonfüredi Rendőrkapitányság között együttműködő 
munkakapcsolatot sikerült kialakítani, aminek eredményeként minden szükséges esetben a hatékony, 
és eredményes probléma megoldás biztosított. 
 
 

9. Települési Önkormányzat és Civil Szervezetek közötti együttműködés: 

9. Települési Önkormányzat és Civil Szervezetek közötti együttműködés: 

A településen több civil szervezet működik, pályázati formában az önkormányzat támogatja mindegyik 
szervezet működését. Különösen fontos a két nyugdíjas egyesület tevékenysége. 

A helyben működő Polgárőr Egyesület tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a helyben lakó 
gyermek és fiatalkorúak bűnmegelőzési feladataira. 

Sajnos a koronavírus járvány miatt a személyes megjelenéshez kötött egyesületi összejövetelek 
száma lecsökkent. 

 
Alsóörs, 2021. május 31. 
                                                                                        
 
         Báró Béla  
          jegyző 
 
 
 


