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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Mányon, a 2020. évben.
A település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített gyermekvédelmi beszámoló Képviselő-testület által való megtárgyalása kötelező önkormányzati
feladat.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése értelmében, ezt a feladatot minden év május 31-éig kell teljesíteni. Az értékelést
meg kell küldeni a gyámhatóságnak, aki a kézhezvételtől számított 30 napon belül javaslattal élhet az önkormányzatnál. Ha javaslattal élt a gyámhatóság, azt a helyi önkormányzat 60 napon belül érdemben megtárgyalja és állásfoglalásáról, intézkedéséről újra tájékoztatja a gyámhatóságot.
Jelen beszámoló a 2020-as év vonatkozásában a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rend. 10. melléklete szerinti
tartalmi követelmények figyelembevételével az alábbi átfogó értékelést adja:
„A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 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.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások
igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4-5.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra
és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8. 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.
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.).”
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A beszámoló átfogó tartalmára tekintettel az egyes statisztikai adatok és tapasztalatok teljes körűvé tételében aktívan részt vett és adatszolgáltatásban közreműködött a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, a Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános
Iskola, a mányi területi védőnői szolgálat, valamint az Esély Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
(2020. január 1-jén)
Lakosság száma: 2495 fő, ebből 0-18 éves korig összesen: 558 fő.
Életkor (év):
0-2
3-5
6-14
15-18
Összesen:

Gyermekek száma 2020-ban
71
75
262
150
558

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetési
kedvezmények, a Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli támogatásnak, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
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
1) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145 %-át (2020-ban 41.325,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az egyéb feltételeknek;
2) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135%-át (2020-ban 38.475,- Ft)
az 1) pont alá nem tartozó esetekben (általában, ha két szülő neveli a gyermeket).
A törvény differenciáltan állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság jövedelmi feltételeit, elismerve és támogatva a gyermeket egyedülállóként
gondozó családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket
gondozó szülőknek az átlagostól eltérő élethelyzetét, ezáltal tehát biztosítható, hogy a rászorult gyermekek természetbeni támogatása továbbra is garantált legyen, és ne essenek ki
a gyermekvédelem szociális védőhálójából.
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapban, illetve, ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév
november hónapban pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás értéke 2020. évben gyermekenként 6.000,- Ft, hátrányos ill. halmozottan hátrányos gyermek esetében
6.500, Ft.
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A gyermekek nagyobb szociális biztonságát garantálja a törvény azzal, hogy a Gyvt. „egyszeri támogatás” elnevezésű ellátását, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez társuló, pénzbeli támogatást az évente egy alkalommal történő kifizetés helyett évente kétszer (augusztus és november hónapban) folyósítja.
A községben élő gyermekek napközbeni ellátását a mini bölcsőde és napközi-otthonos
óvoda, valamint az általános iskolában működő napközi biztosítja.
Az óvodai ellátásban részesülők száma: 100 gyermek.
Az általános iskolában egésznapos ellátásban részesülők száma: 115 gyermek alsó tagozaton, felső tagozaton pedig az azt igénylőknek tanulószoba van.
2020. december 31.-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a településen 47 gyermek volt jogosult.
RGyK kifizetések (gyermekenként 6000, ill. 6.500, Ft utalvány):
2020. augusztus: 44 gyermek, 275.500, forint értékben.
2020. november: 47 gyermek, 292.500, forint értékben.
2020-ban összesen 568.000, forint értékben.
2020. folyamán egy kérelem lett elutasítva az egy főre jutó jövedelem túllépése miatt.
Iskolakezdési támogatás:
2020-ban Mány Község Önkormányzata 17 rászoruló család (összesen 33 gyermek) esetében támogatta az iskolakezdés költségeit, összesen 242.000, forint értékben.
Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
támogatás (pl. rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény) településünkön nem volt 2020ban.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
Az intézményi gyermekétkeztetés önkormányzati saját konyha útján biztosított mind a
mini bölcsődés, mind az óvodás gyermekek, továbbá az általános iskolai tanulók részére.
Az összes gyermekétkező száma 225 fő volt 2020 évben.
50%-os normatív kedvezményben részesülők száma 2020-ban 47 fő (mind általános iskolai
tanuló, melyből 36 fő háromszori étkezésben, 11 fő csak ebédben részesül).
100%-os normatív kedvezményben részesülők száma 2020-ban 82 fő (2 fő bölcsődés gyermek, 53 fő óvodás gyermek és 27 fő általános iskolai tanuló. Az utóbbiak közül 23 fő háromszori étkezésben, 4 fő csak ebédben részesül).
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
Községünkben 1998. január 1. napjától működik gyermekjóléti szolgáltatás. 1998. január
1-től az önkormányzat családsegítő alkalmazásával biztosította a gyermekjóléti szolgáltatást.
Mány Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás szervezésével a Tabajdi Református
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Egyházközséget bízta meg.
Mány Község Önkormányzata az Esély Családsegítő- és Gyermekjóléti Intézményt (Felcsút központtal) bízta meg a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásával.
Az intézmény által nyújtott főbb szolgáltatások:
- Családsegítő szolgáltatás
- Gyermekjóléti alapellátás
Mány községben a családsegítői és gyermekjóléti feladatokat Komárominé Bodnár Erika
látja el (Mány, Háromrózsa puszta, Alsóőrs puszta, Felsőörs puszta és János hegy vonatkozásában).
A családsegítő az ügyfélfogadást Mányon, a Polgármesteri Hivatalban végzi hétfőnként
12.30-16 óráig, szerdánként 8-12 óráig.
A szolgálat működését és ügyfélfogadási idejét és elérhetőségét a Polgármesteri Hivatal
falán elhelyezett tábla jelzi.
A családsegítő rendelkezésére áll a hivatalban számítógép, internet, nyomtató, telefon,
fénymásoló, valamint a jogszabályokhoz való hozzáférés is biztosított. Szakmai folyóiratokra a központnál fizetnek elő, így ezek a kiadványok a családsegítő rendelkezésére állnak.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Gyermekjóléti szolgálat:
Feladatai: négy tárgykör köré csoportosíthatóak.
a) tájékoztatás nyújtása
b) szociális segítőmunka
c) szolgáltatások, ellátások közvetítése
d) adminisztrációs tevékenységi kör.
- Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
- felkérésre környezettanulmányt készít,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
A Gyermekjóléti Szolgálat legtöbb esetben az oktatási intézményektől (óvoda, iskola) értesül a veszélyeztetett gyermekekről. Elsősorban a pedagógusok és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök jelzései alapján veszi fel a kapcsolatot a családokkal, de érkezhetnek jelzések a jelzőrendszer többi tagjától is (rendőrség, gyámhivatal, háziorvos, védőnő ill. más
gyermekjóléti szolgálat, önkormányzat). A jelzés után a családsegítő felveszi a kapcsolatot
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a családdal (személyesen, telefonon vagy levélben).
A Gyermekjóléti Szolgálat által kezelt főbb problémák:
A legnagyobb gondot 2020-ban még mindig az elhelyezkedési nehézségek és anyagi
gondok jelentették. Ehhez negatívan járul hozzá sajnos a 2020. márciusától Magyarországon is jelen lévő COVID-19 világjárvány. A növekvő közüzemi díjak, a legfontosabb és
legszükségesebb élelmiszerek, és szolgáltatások árainak emelkedése során tanúi lehettünk a családok elszegényedésének. A legtöbb esetben anyagi jellegű, megélhetési problémák vannak, ezek általában a szülők munkanélküliségéből, a válásokból fakadnak.
Olyan családok is felkeresték a szakszolgálatot, akik eddig még nem kértek segítséget. A
jövőre nézve az önkormányzatnak és a családsegítőnek fel kell készülnie arra, hogy ezek
a problémák nem csökkennek és az anyagi ellehetetlenülés idővel a családi kapcsolatok
romlását, széthullását fogja magával hozni, ilyen például a megszaporodó családi konfliktusok, iskolai problémák, leginkább az igazolatlan hiányzások tekintetében.
Egyéb, idén végzett feladatok:
Az Esély Családsegítő- és Gyermekjóléti Intézmény lehetősége szerint adományokat közvetít a rászorulók részére.
Ruha- és más adományok közvetítése, megrendelése, kiosztása, szervezése szinte egész
évben folyamatosan zajlott.
Az Önkormányzat munkakapcsolata a Családsegítő Szolgálattal állandó. A nevelési intézmények nagymértékben segítik egymás munkáját. Elmondható, hogy hasznosan,
eredményesen, egymást segítve dolgoznak együtt.
Mány településen az óvoda, iskola és az Önkormányzat, valamint a helyi civil szervezetek és a helyi egyházközségek közösen szervez szabadidős programokat. Az intézmények programjaikról tájékoztatják egymást.
Településünkön működik a jelzőrendszer, azonban nem volt olyan ügy 2020-ban, amely
jegyzői intézkedést igényelt volna.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátás: mini bölcsőde
A településen élő 0-3 év közötti gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása a 2019. február 1-től egycsoportos mini bölcsőde működtetésével történik a településen.
Bölcsődei ellátás keretében három éven aluli gyermekek szakszerű nevelése, gondozása,
egészséges testi fejlődés, értelmi, érzelmi, szociális fejlődés elősegítése, egészséges, korszerű táplálkozás, szükség esetén speciális étrend biztosítása, HH, HHH gyermekek integrált
nevelése történik. Szülői igény esetén – térítés ellenében – bölcsődei szolgáltatások nyújtása: egyéb bölcsődei szolgáltatások (időszakos gyermekfelügyelet, játszóház). A mini bölcsődében 7 gyermek nevelhető, mely legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig 1 fővel túlléphető.
Mini bölcsődénk 7 fő gyermek részére biztosította a bölcsődei ellátást 2020 évben, a helykihasználtságunk folyamatosan 100%-os. A gyermekek felvételére 80%-ban a szülők munkavégzése miatt, 20%-ban jelzőrendszeri, védőnői, gyermekorvosi, családsegítő szolgálat
jelzése miatt került sor.
Speciális étrendi igényű gyermek nem vette igénybe a mini bölcsődei ellátást.
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Egyéb bölcsődei szolgáltatás igénybevétele (játszóház, időszakos gyermekfelügyelet) nem
történt.
2 fő gyermeket a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítottunk korai fejlesztés igénylése céljából.
Tapasztalataink alapján összességében elmondható, hogy községünkben szükség van a
mini bölcsődei ellátásra, mely kielégíti a helyi igényeket.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
Mány Község Önkormányzata szociális ügyintézői munkakörben egy főt alkalmaz, aki
megvizsgálja és előkészíti a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokat (hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása az ügyfél kérelmére, családi jogállás
rendezése).
Községünkben 2020-ban hét család kérte gyermeke számára a hátrányos, ill. halmozottan
hátrányos helyzet jegyzői megállapítását.
Családi jogállás rendezésére nem volt kérelem 2020-ban.
5.) 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
Az önkormányzatnál a 2020. évben a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen nem volt
szakmai ellenőrzés.
6. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések)
A Gyermekvédelmi törvény által előírt kötelező feladatokat Önkormányzatunk 2020-ban
is ellátta.
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése tekintetében az Önkormányzat biztosította
az ellátást igénylők számára a napi egyszeri meleg ételt a tanszünetekre eső munkanapokon (összesen 13 gyermek, a tavasz a nyári és az őszi szünetben).
2020-ban a gyámhatósági feladatokat a FMKH Bicskei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya látja el (védelembe vétel, felülvizsgálat, gyermek-elhelyezés, igazolatlan
hiányzások tekintetében).
Mányon sok család rendelkezik kisebb-nagyobb földterülettel, de csak nagyon kevés rászoruló család műveli meg a kertjét, vagy tart haszonállatot. A családsegítő szolgálat tanácsadás keretében megtaníthatná az ellátásban résztvevők gyermekeit is a havi jövedelem beosztására, arra hogyan kezeljék a saját ügyeiket, hogy előbb ki kell fizetni a közművek számláit, majd arra, hogy a fennmaradó összegből hogyan gazdálkodjanak.
A Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal „Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” című, EFOP-1.6.2-16-2017-00063 (ESZA) azonosító számú
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projekten belül az résztvevők alapkompetencia fejlesztése, életvezetési tanácsokkal történő
segítése is megvalósult. Reményeink szerint a szülők fejlesztése pozitív hatással lesz a
családon belül nevelt gyermekekre is.
7. 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
2020 év tavaszán a gyermek és fiatalkorúak bűnelkövetéseinek megelőzésére is irányuló
helyi közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció került kidolgozásra.
„A bűnmegelőzés középtávú önkormányzati feladatai:
A bűnmegelőzésre irányuló tevékenység szervezése, végrehajtásának elősegítése és rendszeres értékelő ellenőrzése az Önkormányzat fontos feladatai közé tartozik.
Részleteiben:
1. Az Önkormányzat, a Képviselő-testület – a Polgárőrség elnökségével és a Körzeti megbízottal
közösen – folyamatosan községi bűnmegelőzési stratégiát alakít ki és érvényesít.
2. Az Önkormányzat a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében folyamatosan produktív
együttműködést alakít ki a lakossággal, amelyben megfelelő szerepet kell biztosítani a következő tényezőknek: lakossági fórumok (lehetőség szerint település-részenkénti) szervezése; a civil szervezetekkel megfelelő együttműködést kell kialakítani a bűnmegelőzés érdekében is stb.
3. A Képviselő-testület a község iskolájában folyó bűnmegelőzési munka tapasztalatairól rendszeresen tájékozódik, kapcsolatot tart a rendőrség és a polgárőrség illetékeseivel, és elsősorban szervező
tevékenységgel segítséget nyújt ezen a területen a tantestületeknek.
4. Az Önkormányzat és megfelelő szervezetei folyamatos nyilvánosságot teremtenek a bűnmegelőzés
fontosságának, aktuális és állandó feladatainak lakossági megismertetése és elfogadtatása érdekében.
5. 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.”
Településünkre eddig nem volt jellemző a fiatalkori bűnelkövetés.
A jegyző tudomására jutott gyermek- és fiatalkorú elkövető nem volt.
Bűnelkövetés és sértetté válás lehetséges okaira vonatkozólag információ nem áll az Önkormányzat rendelkezésére.
Gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett szabálysértés nem volt.
Gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmény nem volt.
A jegyző tudomására jutott bántalmazott gyermek nem volt 2020-ban.
8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében az
Önkormányzat pályázati úton támogatja azokat a szervezeteket, melyek működésüket
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tekintve nagy szerepet játszanak a szabadidős programok szervezésében, ezzel is akadályozva a bűncselekmények elkövetésének lehetőségét.
Ilyenek csoportok például a Mányi Testgyakorlók Köre, a Mányi Mazsorett csoport, a
Mányi Német Hagyományőrző Táncegyüttes.
A nem kifejezetten ifjúsági tagságú egyesületek is helyet adnak fiatalok számára, mint a
Mányi Svábok Egyesülete, a Mányi Sramli Zenekar, a Mányi Lovasegyesület.
Településünkön élénk hitélet folyik, mind a katolikus, mind a református közösségekben.
A katolikus közösség ifjúsága egyrészt a helyi hittancsoportokba szerveződve az óvodában, illetve a plébánián él közösségi életet. Egy részük bekapcsolódik a Zsámbékimedence katolikus ifjúságának jelentős részét összefogó Regnum Marianum lelkiségi
mozgalom közösségeibe. Ezek a csoportok találkozóikon az éves nevelési tervük szerinti
tematikával és módszerekkel igyekeznek a gyermekek fejlődését elősegíteni, bár 2020-ban
ez inkább online formában történt. Céljuk, hogy a rájuk bízott gyermekekből elkötelezett,
önálló, másokért tenni kész, katolikus felnőtteket neveljenek. 2020-ban is indult új csapat.
A plébániai karitász segélyezése a szegénységben élő, hátrányos helyzetű családok támogatásával könnyít a gyermekek élethelyzetén.
Mányon a legutóbbi népszámláláson 650-en vallották magukat reformátusnak. A gyülekezet vasárnapi iskolát és gyermekmegőrzést is szervez a gyermekeknek. A gyülekezetben
hitoktatást az óvodás korosztálytól egészen a konfirmációig folytatnak. Testvérgyülekezetük az erdélyi Mezőbándon található, akikkel rendszeresen szerveznek találkozókat mind
Erdélyben, mind Mányon. Befogadó, támogató szellemiségük sok rászoruló család számára jelent segítséget.
Mány, 2021. április 28.

Készítette: Pataki András József, szociális ügyintéző
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