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BESZÁMOLÓ 

 

A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 

 
I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI: 

 

Jánossomorja állandó lakossága 2021. december 31-én 6120 fő. Az említett adatok alapján 2021. 

december 31-én a 0-18 éves korú lakosok száma 1119 fő. 

 

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI 

ELLÁTÁSOK: 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
 

2021-ben 22 fő részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 

 

December hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek kor szerinti eloszlása a következő volt: 
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1 0 14 7 0 
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A december hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok 

száma a gyermekek száma szerint: 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a jogszabály szerint 

évente két alkalommal pénzbeli támogatásra jogosultak augusztus, illetve november 

hónapokban. A támogatás összege 2021. évben 6.000,-Ft gyermekenként. A hátrányos 

helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 6.500,-Ft összegben 

részesültek alkalmanként. 

Erre az összegre a családok a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.  

(IX.10.) Korm. rendelet alapján jogosultak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

felhasznált összeg 2021-ben összesen 271.000 -Ft volt, az összeget a központi költségvetés 

finanszírozta. 

 

Az ellátásban részesített személyek száma az egy főre jutó jövedelem szerint: 

 

Az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének felét nem éri el 

(14.250,-Ft) 

Az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének fele, illetve annál 

több, de az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegét nem éri el 

(28.500,- Ft) 

Öregségi nyugdíj legkisebb 

összegét eléri, illetve 

meghaladja (28.500.- Ft) 

0 fő 15 fő 7 fő 

 

➢  Hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 

 tanulók statisztikai adatai: 
 

2013. szeptember 1-től változott a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet 

definíciója, az új szabályozás, mely szerint: 

 

- hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról 

– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 
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- halmozottan hátrányos helyzetű 
 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

 

HH-s és HHH-s gyermekek száma 2020. évben: 

 

HH Fő 

Alacsony iskolai végzettség miatt 7 

Alacsony foglalkoztatottság miatt - 

Elégtelen lakókörnyezet, ill. lakáskörülmények miatt - 

  

HHH  

Alacsony iskolai végzettség és alacsony foglalkoztatottság - 

Alacsony foglalkoztatottság és elégtelen lakókörnyezet, ill. 

lakáskörülmények miatt 

- 

Alacsony iskolai végzettség és elégtelen lakókörnyezet, illetve 

lakáskörülmények miatt 

- 

Alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, és 

elégtelen lakókörnyezet 

- 

  

A HH-s gyermekek száma az előző évekhez képest csökkenést mutat. A 2021-es évben halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek nem volt a településen. 

 

HH-s és HHH-s gyermekek szünidei gyermekétkeztetési lehetősége: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. 

január 1. napjától az önkormányzatok kötelező feladataként határozza meg a szünidei (tavaszi-

nyári- őszi-téli) gyermekétkeztetést. Déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztására van 

lehetőség a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Iskolakonyhájának 

segítségével megoldott. (9241 Jánossomorja, Iparos u. 10). A téli szünidei gyermekétkeztetés 

biztosításakor gazdasági szempontból költségtakarékos megoldásként külső vállalkozó 

bevonására került sor. 2021-ben a településen egy hátrányos helyzetű gyermek törvényes 

képviselője sem igényelte a szünidei gyermekétkeztetést.  
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Rendkívüli települési támogatás gyermekes családok számára: 
 

Jogszabályi változás miatt 2015. március 1. napjával rendkívüli települési támogatás 

megállapítását kérhetnek az arra rászorultak. 

E célra a felhasznált összeg 2021-ben összesen 5.546.827,-Ft volt, mely teljes mértékben 

az önkormányzat költségvetését terheli, ebből 31 gyermekes család (többszöri kérelem 

alapján) 1.089.600 Ft támogatásban részesült. 

2019-ben összesen 25, 2020-ban pedig 28 gyermekes család részesült rendkívüli települési 

támogatásban, a fenti adatokból pedig kiderül, hogy a 2021. évben 31 gyermekes család 

vette igénybe a rendkívüli települési támogatást. Ez nagyjából megegyezik az előző évi, és 

az az előtti adatokkal A gyermekes családok rendkívüli támogatására felhasznált összeg 

azonban a tavalyi évhez képest nőtt. Ennek fő oka a koronavírus által okozott világjárvány, 

amely gazdasági visszaeséssel járt. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 18.) 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete értelmében: 

- a családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

(28.500,-Ft) 200 %-a, mely 57.000,-Ft, 

- az egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- 

Ft) 250 %-a, mely 71.250,-Ft 

a támogatásban részesíthető kérelmezők 1 főre jutó jövedelmének összeghatára. 

 
Amennyiben a kérelmező létfenntartása, egészségi állapota vagy más egyéb körülmény 

szükségessé teszi, kivételes méltányosságból a fenti jövedelmi viszonyoktól eltérően is 

megállapítható volt rendkívüli települési támogatás naptári évenként két alkalommal. 

 
Jelentős változás az elmúlt évekhez képest, hogy csökkent a kétszer, illetve a háromszor 

vagy több alkalommal rendkívüli települési támogatást igénylő családok száma, 2021-ben 

jellemzően egy alkalommal kértek segítséget az önkormányzattól: 
 

 

Hány alkalommal Hány kérelem Felhasznált összeg 

Egyszer 19 565eFt 

Kétszer 5 387eFt 

Háromszor vagy többször 3 137eFt 

Összesen 27 1089eFT 
 

Kérelmenként biztosított rendkívüli települési támogatás összege átlagban: 

- 1 gyermekes kérelmező esetében: 5.000-10.000,-Ft között 

- 2 gyermekes kérelmező esetében: 10.000-15.000,-Ft között 

- 3 vagy több gyermekes kérelmező esetében: 15.000-25.000,-Ft között 

 

➢ Gyermekétkeztetés: 

A településen a gyermekétkeztetés teljes körűen megoldott. A Jánossomorjai Körzeti 

Általános Iskola épületében működik a központi konyha, egyéb más intézményekben 

(tagiskola, óvoda) melegítő konyha áll rendelkezésre. A bölcsődében főzőkonyha 

működik. 
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STATISZTIKAI ADATOK 

 

 Bölcsőde (2021. december 31-én) 

 

 A kedvezmény mértéke a térítési díj 

100%-a 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők 
1 fő 

Három- vagy több gyermeket nevelő családban 
élők 

0 fő 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy 

olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

 

1 fő 

Olyan családban él, amelyben a szülő 

nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 
%-át 

 

 

27 fő 

Nevelésbe vettek 0 fő 

 

 Óvoda (2021. december 31-én) 

 

 A kedvezmény mértéke a térítési díj 

100%-a 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők 

0 fő 

Három- vagy több gyermeket nevelő családban 

élők 

34 fő 

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan 

családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

4 fő 

Olyan családban él, amelyben a szülő 

nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 
%-át 

90 fő 

Nevelésbe vettek 0 fő 
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Iskolai napközi (2021. december 31-én) 

 

 A kedvezmény mértéke (a térítési díj): 

100%-a 50%-a 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők 

20 fő 0 fő 

Három- vagy több 

gyermeket nevelő 

családban él 

0 fő 81 fő 

Tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermek 

0 fő 8 fő 

Nevelésbe vettek 8 fő 0 fő 

 
 

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES 

GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK: 

 

A gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde és óvoda keretében szervezte meg az 

önkormányzat. 

 

Befejeződött a bölcsőde felújítása, bővítése Európai Uniós területfejlesztési pályázat 

segítségével. Tizennégy férőhellyel bővült az intézmény. 

 

Az óvoda teljesíti a 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről – 8. § (2) bekezdése 

alapján, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekekkel gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és logopédus foglalkozik. 

 

A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében működik a Család- és Gyermekjóléti 

Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.), ahol speciális szolgáltatásként 

működik a DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat. 

 

A Mosonmagyaróvári Térségi Társulásban való részvételünk miatt lehetőségünk van 

igénybe venni a Gyermekek Átmeneti Otthonát (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.), 

illetve mód van a családok átmeneti otthona igénybevételére is. Utóbbi alapítványi 

fenntartású és bárki számára elérhető (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 29.). 

 

 

IV. EGYÉB ADATOK: 

A veszélyhelyzet fennállása miatt összesen tizenhét gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát, valamint hét gyermek hátrányos helyzetét kellett 

meghosszabbítani a veszélyhelyzet lejártát követő második hónap utolsó napjáig. 2021-ben 

két gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot, valamint három jogosult gyermek költözött a településre.  
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2021. májusban szakmai ellenőrzés történt a felügyeleti szervek által gyámhatósági, 

gyermekvédelmi területen.  

Az ellenőrzés megállapította, hogy a gyámhatósági munka az iratok alapján nyomon 

követhető, áttekinthető, az iratok rendezettek. A tértivevények, letöltése igazolások 

csatolásra kerülnek az iratokhoz, az expediálás minden iraton feltüntetésre kerül.  

A vizsgálat során a felettes szerv hiányosságokat tárt fel a környezettanulmányok, 

vagyonleltárok formátuma, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági 

időpontjának megállapítása, valamint a fellebbezési jogról való lemondás esetében. A 

megfogalmazott problémák, hiányosságok javítása, az új nyomtatványok elkészítése 

megtörtént, az ellenőrzés óta ezeket használjuk. Néhány esetben, elsősorban a korábbi 

években hatálytalan formanyomtatványon kerültek benyújtásra a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelmek.  

2021. júliusa óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által rendszeresített 

formanyomtatványt használják a gyámhatóságok. Amennyiben változás történik a 

formanyomtatványban, tájékoztatják a hivatalokat és az ügyintézőket az új kérelmekről. 

Három esetben – hátrányos helyzet megállapítása – új eljárás lefolytatására kötelezték a 

hivatalt. Kettő esetben az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmezők tévesen írták 

alá a hátrányos helyzet megállapítására irányuló kérelmet, így visszavonták azt. A 

harmadik esetben a kérelmező nem működött együtt a hatósággal az eljárás ideje alatt, így 

az lezárásra került. Az eljárások lefolytatása után az iratanyagok megküldésre kerültek a 

Kormányhivatalnak.  

 

 

V. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK: 

 

A koronavírus által okozott világjárvány és annak gazdasági hatásai 2021-ben is éreztették 

hatásukat. 2022-re ez remélhetőleg nem lesz jellemző. A tavaly elmaradt, különböző, 

családok és gyermekek részére szóló programok, ismeretterjesztő előadások pótlásra 

kerültek, illetve pótlásuk folyamatban van. A digitális oktatás megszűnése lehetővé tette a 

kortársakkal való találkozást, ennek pedig pozitív hatása van a gyermekek megfelelő 

értelmi, érzelmi, szociális fejlődésére. Összességében elmondható, hogy Jánossomorján az 

esetleges hátrányok megelőzése, illetve meglévő hátrányok esetén ezek csökkentése, a 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, az oktatási-nevelési intézmények, valamint a helyi 

szervezetek bevonásával jól működik.  

 
 

Jánossomorja, 2022. április 20. 

 
 

         Gősi Barbara 

igazgatási ügyintéző 


