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SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐJE 
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/fax: 87/550-038 E-mail: korjspb@enternet.hu 

 

 
 
 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
2011.  március 22-én  tartandó nyilvános ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata   2010. évi gyermekjóléti és       
             gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gytv.) 96. § (6) bekezdése szerint:  
„A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, 
amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a 
gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja.” 
 
Fentiekre tekintettel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján Bazsi 
Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról összeállításra került az  átfogó értékelés tervezete (csatolva az előterjesztéshez). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelés-tervezetet és az előterjesztést 
megtárgyalni, továbbá a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  
 
Sümegprága, 2011. március 16. 
 
 
 
                                                                         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                         körjegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…. /2011. (III. 22.) határozata 
 
 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi  gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – mellékelt - átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni szíveskedjék. 
 
 
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
Határid ő: azonnal 
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                                                                                              MELLÉKLET 
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: +36-87-352-201 
 
 
 
 
 

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS 
 

BAZSI KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  2010.  ÉVI GYERMEKJÓLÉ TI 
ÉS GYERMEKVÉDELMI  FELADATAINAK  ELLÁTÁSÁRÓL 

/TERVEZET/ 
 
Bazsi Község Önkormányzatának - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében, továbbá a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján - az önkormányzat 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról átfogó értékelése a következő: 
 
 

I. 
 

A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTE L A 0-18 
ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA 

 
 
Megye:  Veszprém 
Település: Bazsi 
 
Állandó lakosok száma:  420 fő 
 
0-18 év közötti gyermekek száma:  68 fő 
 

0 - 2 évesek 3 - 5 évesek 6 -13 évesek 14 -18 évese k 
7 3 30 28 

 
 
A születések száma változó, a 90-es évek közepétől erőteljes csökkenést mutatott, 
2010. évben 5 főre emelkedett. 
 
A születések adatai 1985-2010 között:  
 
1985. 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
12 9 17 8 8 7 11 7 6 10 4 3 9 4 5 6 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010       
1 4 1 1 1 2  1 4 1 5       
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A település állandó lakosainak száma a 90-es évek végére 500 fő alá csökkent, és 
azóta is rendkívül erőteljes csökkenő tendenciát mutat.  
 
 
Állandó népesség 1992-2010között:  
 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
526 510 518 509 502 500 500 488 486 495 477 477 469 452 
2006 2007 2008 2009 2010          
450 444 429 429 420          
 
A település idegenforgalma nem jelentős, ebből származó kereset-kiegészítés 
említésre sem méltó.  
A településen mára több ingatlan is külföldi állampolgárok tulajdonába került. 
A községben a szőlőművelésnek, gyümölcstermesztésnek, bortermelésnek hosszú 
időkre visszanyúló hagyományai vannak, megélhetési lehetőséget, kereset-
kiegészítést a jelen gazdasági körülmények között azonban már nem biztosítanak. 
 
A település népességmegtartó ereje az infrastruktúrától, az önkormányzati és 
közintézmények működtetéséről és színvonalától egyaránt függ. A településen mára 
valamennyi közmű kiépítésre került, azonban ennek ellenére sincs említésre méltó 
ipari tevékenység, – néhány kisebb helyi foglalkoztatótól eltekintve – munkahely, a 
munkavállalók a közeli városokban dolgoznak. Elmondható, hogy a községben az 
Önkormányzat a legjelentősebb foglalkoztató. Jellemző a munkanélküli és szociális 
ellátásokból biztosított megélhetés. A termelőszövetkezet, a bányák felszámolása 
sok munkahelyet szüntetett meg, a munkanélküliség Bazsi lakosságát 
nagymértékben érintette, a munkanélküliség a településen meglehetősen magas, az 
esetlegesen foglalkoztatottak bérszintje alacsony. 
 
 

 
II. 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETB ENI 
ELLÁTÁSOK  BIZTOSÍTÁSA 

 
 

-  Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény  
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnése és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény bevezetését követően a pénzbeli és természetbeni 
ellátások megállapítása tekintetében a hatásköri szabályok módosultak. A települési 
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében maradt a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapítása, míg a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.  
(A törvény értelmében szintén a jegyző folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kötődő ún. egyszeri  támogatást is.) 
A települési önkormányzat képviselő-testületének természetesen továbbra is 
fennmarad az a jogosultsága, hogy más, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli 
támogatásokat határozzon meg, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
kiegészítse.  
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Lehetősége van a települési önkormányzatnak arra, hogy a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást még célzottabbá tegye, azaz természetben nyújtsa az 
arra rászoruló (különösen a védelembe vett) gyermekek számára.  
 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény            Adat (fő) 
  
2010. évben megállapított ellátás           38 
2010. évben megszüntetett ellátás              --- 
2010. évben részesültek száma           38 
 
A kérelmez őkre vonatkozó általánosítható adatok: 
 
Jellemző, hogy a szülők többnyire alacsony jövedelemmel rendelkeznek, illetve csak 
egyiküknek van jövedelme. 
 
Kérelem elutasítására nem került sor. 
 
Az önkormányzatot terhel ő kiadás nem volt. 
 
- Az egyszeri támogatás:  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente 2 
alkalommal részesülnek egyszeri támogatásban. Ennek összege gyermekenként és 
alkalmanként 2010-ben 5.800.- Ft volt. 
 
Egyszeri támogatás adatai: 

 
július:            35 fő,        kifizetett összeg összesen:   203.000.-Ft 
november: 37 fő,        kifizetett összeg összesen:   214.600.-Ft 
 
Az önkormányzatot terhel ő kiadás nem volt. 
 
 
-  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
 
 
Megnevezés Adat (f ő) 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma 68 
Egyszer részesült támogatásban 68 
Kétszer részesült támogatásban ---- 
Háromszor részesült támogatásban ---- 
Négyszer részesült támogatásban ---- 
Támogatásban részesültek összesen 68 
 
A kérelmez őkre vonatkozó általánosítható adatok: 
 

Alkalmanként jelentkező többletkiadások (elsősorban a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, másrészt az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások) miatt 
szorultak anyagi segítségre. 
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Kérelem elutasítására nem került sor. 
 
Az önkormányzatot terhel ő kiadás: 474.000.-Ft.  
 
-   A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvez ményben részesül őkre 
vonatkozó statisztikai adatok:  
 
- Az iskoláskorú gyermekek étkeztetése az intézményfenntartó társulások által 
működtetett közoktatási intézményekben került megoldásra.  
 
- Gyermekétkeztetésben részesült óvodáskorú gyermekek száma 2010. évben:   2 fő            
 
- Díjmentességet élvezők átlagos létszáma:                            2 fő 
 
 
- A gyermekétkeztetési kedvezmények biztosításából adódó  
        önkormányzatot terhelő kiadás összege:            228.000.- Ft,  ebből 
        normatív alapon biztosított állami támogatás:                  130.000.- Ft. 
 
- A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés  céljából 
2010. évben : 

az igényelt és kiutalt állami támogatás összege: 392.570,-Ft,  
ebből ténylegesen felhasznált állami támogatás: 392.570,-Ft. 
Szociális nyári étkeztetésben részesül ő gyermekek tervezett (számított)  
és a tényleges igénybevev ők száma: 20 f ő.  

Az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést folyamatosan - 2010. június 
16-tól augusztus 31-ig – 54  munkanapon keresztül felmelegíthető étellel biztosította. 
 

 
 

III. 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK  
 

 
Gyermekjóléti alapellátás  
 
Az önkormányzat illetékességi területén bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona nem működik, ez ideig ezen ellátásokra vonatkozóan igény sem 
merült fel. A helyi önkormányzat ezekről az alapellátásokról más önkormányzat által 
fenntartott intézmény szolgáltatásainak igénybevételével tud gondoskodni, 
természetesen akkor, ha az igénybevétel arányában megtéríti annak díját. 
 
 
Gyermekjóléti Szolgálat m űködése  
 
A Gyermekjóléti Szolgálatot 2002. december 31-ig a Bazsi Község Egészségügyi és 
Kulturális Ellátásáért Közalapítvány működtette, felsőfokú szakirányú  végzettséggel 
rendelkező személy megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásával.  
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2004. január 1. napjától azt a képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételével biztosította, mivel a 
feladat ellátásáról a Közalapítvány a továbbiakban gondoskodni nem tudott.  
2009. január 1-től intézményfenntartó társulás keretében a Napfény Szociális Segítő 
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (8330 Sümeg, Kossuth L. u. 31.) 
útján biztosított a feladatellátás. 
 
A Szolgálat működési engedéllyel rendelkezik.  
 
A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy a feladatellátás jelenlegi módja megfelelő, 
úgy az ellátás minősége, mint annak gazdaságossága szempontjából, így a 
továbbiakban sem kíván létrehozni önállóan Szolgálatot.  
A Szolgálat székhelyén önálló helyiségcsoporttal rendelkezik, Bazsiban a Fő u. 91. 
szám alatt minden hétfőn 11 órától 13 óráig tart kihelyezett ügyfélfogadást.  
 
Tárgyi, technikai eszközök köre:  
 
Telefon, 
Fax, 
Számítógép, 
Nyomtató, 
Fénymásoló, 
Íróasztal, szék, szekrény a Szolgálat működéséhez biztosított. 
 
 
Helyiségek adatai:  
 
Váróhelyiség, 
Közös helyiség, 
Interjúszoba. 
 
A Szolgálat rendelkezik játszóudvarral, a várakozó gyerekek részére játékok, 
könyvek, rajzeszközök biztosítottak. 
 
A Szolgálat 2010. évi forgalmára és tevékenységére vonatkozó adatokat a Szolgálat 
csatolt adatszolgáltatása tartalmazza. 
 
A családokkal való kapcsolattartás a szolgálat részéről folyamatos volt. A szolgálat 
beszámolója szerint az észlelő- és jelzőrendszerrel, a helyi civil szervezetekkel a 
kapcsolata jó, az együttműködés általában eredményes.  
 
Az előző évekhez viszonyítottan említést érdemel, hogy az iskolák mára már eleget 
tesznek a jelzőrendszerben betöltött szerepükből adódó kötelezettségeiknek. A 
szülők elleni szabálysértési feljelentés azért, mert a gyermek nem vesz részt a 
tanórákon, nem volt. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálatnak szolgáltatási feladatai közül elsősorban a szabadidős 
programok szervezése, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett 
programok lebonyolításában való közreműködés volt meghatározó. Ezek a 
rendezvények a családok körében nagy sikert arattak, ismétlődő programok voltak.  
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Több alkalommal adott tájékoztatást a gyermeki jogokról, a támogatásokról, a 
támogatásokhoz történő hozzájutásról.  Jellemzően a szolgáltatásokból a családok a 
támogatások és a jogosultság szabályainak az ismertetésére tartanak igényt. 
 
Természetesen a családgondozó a szükséges felvilágosítást minden esetben 
megadta a hozzá kérdéssel forduló klienseknek. 
 
 
Gyermekek napközbeni ellátása  
 
A gyermekek napközbeni ellátásáról a részvételével működő intézményfenntartó 
társulások által fenntartott közoktatási intézményekben gondoskodott a képviselő-
testület. 
Az ellátást biztosította az életkori sajátosságoknak megfelelően a társulásban 
fenntartott sümegprágai Napközi Otthonos Óvoda, valamint az önkormányzat által 
más önkormányzatokkal közösen működtetett sümegi, zalaszántói, illetve 
sümegcsehi általános iskolai napközi.  
A gyermekek napközbeni ellátását a Bazsiból bejáró gyermekek igénybe veszik az 
iskolákban. 
 
 
Gyermekek átmeneti gondozása  
 
A gyermekek átmeneti gondozásának intézményi háttere nem volt biztosított a 
településen. Erre vonatkozóan  történt előrelépés, mivel a feladatot a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás keretében sikerült megoldani. 
 
 
 

IV. 
 

JEGYZŐI HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉSEK 
 

A gyámhatóság munkáját a gyermekjóléti szolgálattal a városi és megyei 
gyámhivatallal, szakintézményekkel együttműködve látta el. 
 
Védelembe vétel  
 
Jellemz ő adatok: 
 
2006. decemberében nyilvántartásban lévő védelembe vett kiskorú: 4 fő 
         családok száma, amelyekben élnek:     2 család 
2007. évben védelembe vett kiskorú:      - fő 
2007. évben nyilvántartásból törölt  kiskorú:                        2 fő 
2007. decemberében nyilvántartásban lévő védelembe vett kiskorú: 2 fő 
          családok száma, amelyekben élnek:     1 család 
2008. évben nyilvántartásból törölt  kiskorú:                         2 fő 
2008. évben védelembe vétel nem volt. 
2009. évben védelembe vétel nem volt. 
2009. decemberében nyilvántartásban lévő védelembe vett kiskorú:  - fő 
 



 9 

2010. évben védelembe vétel nem volt. 
2010. decemberében nyilvántartásban lév ő védelembe vett kiskorú:  - f ő 
 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés  
 
Erre az intézkedésre 2010. évben nem került sor. 
 
 

V. 
 

FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL VÉGZETT SZAKMAI ELLEN ŐRZÉSEK 
TAPASZTALATAI 

 
Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés 2010. évben nem volt. 
 
 
 

VI. 
 

A JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK 
 
 

A gyermekjóléti alapellátás feltételeinek további javítása érdekében szükséges a 
pályázatok igénybevétele, mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei kimerülőben 
vannak. 
 
Az önkormányzat a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatainak ellátásához igénybe 
vette civil szervezetek közreműködését, melyek ténykedésére továbbra is igényt kell 
tartani. 
 
 

VII. 
 

A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAMRÓL 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 37./2006. (IV. 18.) Kt. 
határozatával fogadta el a település bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját, 
mely tartalmazza a település bűnmegelőzési céljait  és feladatait. 
 
A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának 
megfogalmazása, majd – konkrét helyzetelemzés alapján – a megvalósítandó 
azonnali-, rövid-, közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése – a 
lehetőségeket feltárva – a végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés 
folyamatos biztosításával pedig az életminőséget javító közbiztonság megteremtése. 
 
 
 
 
 
 



 10 

VIII. 
 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A 
CIVIL SZERVEZETEK KÖZREMŰKÖDÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK 

ELLÁTÁSÁBAN 
 
A civil szervezetek közül, elsősorban a szabadidős programok biztosításával nyújtott 
segítséget az önkormányzatnak Bazsi Község Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért 
Közalapítvány. 
 
A szabadidős programok biztosításában nagyon jó az együttműködés a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat, a helyi művelődési ház és a helyi kézműves ház között.  
 
Bazsi, 2011. március 16. 
 
 
 
 
                     Szentes László 
                                                                                        polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


