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Rábapatona Község Önkormányzata
A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 2018. ÉVRŐL
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése
előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente
átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.
Az önkormányzatnak a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása nemcsak törvényben előírt
kötelessége, hanem alapvető érdeke, hogy a gyermekek és az ifjúság testi, értelmi és érzelmi fejlődését
figyelemmel kísérje abból a célból, hogy jogkövető állampolgárrá válhassanak.
A gyermekvédelmi törvényben és a szociális törvényben előírt intézkedések révén, valamint a pénzbeli
és természetbeni támogatások és ellátások során azok a fiatalok és gyermekek kerülnek az
önkormányzat látókörébe a szociális jelzőrendszer jóvoltából (védőnő, iskola/óvoda gyermekvédelmi
felelőse, családgondozó, rendőrség stb.) akiknek a fejlődése a szülő/ gondviselő magatartása,
életvitele, a kiskorú magatartása vagy anyagi okok miatt nem megfelelően biztosított.
A törvény által biztosított ellátások és támogatások e problémákra csupán tüneti kezelést nyújtanak. A
probléma valódi okának megszüntetésére a kiskorú családi hátterét jelentő személyek és a
gyermekvédelmi rendszer tagjai közötti együttműködés útján látunk nagyobb esélyt, bár a lehetőségek
e téren is korlátozottak, hiszen a jogszabályok tényleges hatékony cselekvésre, valódi megoldásra
lehetőséget nem biztosítanak sem a jegyző, sem egyéb szereplők számára.
Jelen beszámolóban leírtak során képet kaphatunk arról, hogy az intézkedések, valamint az ellátások
és támogatások milyen jellegű problémák kezelésére szolgálnak. Jelen beszámoló kötelező tartalmi
elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete írja elő:
Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára,
a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez
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.
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4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. – 2018-ban a Járási GYÁMHIVATAL
ellenőrizte a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításnak eljárási gyakorlatát, hibát nem
találtak. 2020. év során ellenőrizték a szociális étkeztetést, mely során apró hibákat tártak fel, melyek
javításra kerültek.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi
prevenciós elképzelések).
6. 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.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).

I.Helyzetelemzés (a település bemutatása)
Rábapatona község Győr város agglomerációjában, attól délnyugatra helyezkedik el, a Rába folyó bal
partján. Közigazgatási területe Győrével határos, területe 39,74 km2. A település érintkezik a Győrt
Sopronnal összekötő M-85 gyorsforgalmi úttal és vasúttal. Az M1-es autópálya 6 km-re található.

A vezetékes ivóvíz-, szennyvíz- és gázszolgáltatás, a szervezett és szelektív hulladékgyűjtés és szállítás ill. a telefon és internet (vezetékes és wifi) hálózat, már évekkel ezelőtt kialakításra került a
településen. Jelenleg mindössze 9 ingatlan nem hajlandó a szennyvíz-hálózatra történő rákötést
elvégezni.
A családok szociális helyzetét a ’90-es évek gazdasági, társadalmi változásai kedvezőtlenül
befolyásolták. A termelőszövetkezet a rendszerváltás után megszűnt, az itt élő emberek egy részéből
kényszervállalkozó, őstermelő vagy munkanélküli lett. Mára a munkanélküliség gyakorlatilag
megszűnt a községben.
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A település a 2020-as és jelenlegi adatokat figyelembe véve jelenleg 2656 fős lélekszámú. A lakosság
nagyobb része aktív korú. A munkaképes polgárok jelentős hányada naponta ingázik Győrbe (különös
tekintettel az AUDI gyárra) és a megye számos olyan városaiba, településeire, ahol az ipar jelen van,
sokan járnak Mosonszolnokra, illetve a településen végeznek vállalkozási tevékenységet.
Rábapatona községre jellemző volt az évszázadok folyamán, hogy nehezen fogadta be a betelepülőket,
ezért viszonylag zárt közösséget alkotott. Az utóbbi években ez a tendencia megváltozott és
érzékelhetővé vált a betelepülők egyre növekvő létszáma, ez részben köszönhető az M-85
gyorsforgalmi út elkészülésének is, így Győr rövidebb idő alatt megközelíthető.
Az önkormányzati feladatok közül társulás keretében történik hulladékgazdálkodási, a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat, és a családi bölcsőde működtetése.
A szociális feladatok közül a szociális étkeztetést az önkormányzat külső vállalkozó bevonásával
végzi, a többi szociális szolgáltatást (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, családi bölcsőde) a Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye látja el. A
jogszabályváltozások hatására a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összevonásra került.

I./1.

Demográfiai adatok 2020. évben

Lakónépesség száma
Állandó népesség száma
Állandó népességből a 0–18 évesek száma
Állandó népességből a 19-35 évesek száma
Állandó népességből a 36-55 évesek száma
Állandó népességből az 56- évesek száma

Férfiak

Nők

1306
1297
260
273
444
320

1350
1350
250
276
400
424

Rábapatona
összesen
2656
2647
510
549
844
744

2020. évben a 0-18 éves korosztály (510 fő) korcsoportonkénti megoszlása a következő:
0-3 év
4-6 év
7-14 év
15-18 év

126 fő
75 fő
207 fő
102 fő

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok túlnyomó részt e korosztályokra korlátozódnak.
Óvodai, általános iskolai ellátásban (3-14 év) összesen 320 fő részesült 2020. december 31-én.
I/2 .

Munkanélküliségi adatok

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
adatai alapján 2020 utolsó negyedévben a következők szerint alakult településünkön az álláskeresők
száma: összes regisztrált álláskereső: kb 20 fő.
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II.

Pénzbeli és természetbeni ellátások:

II/1.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult legyen:
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére (óvodában és az ált. isk. 1-6
évfolyamán ingyenesen, 7-8. évfolyamon 50%)
pénzbeli támogatásra (évente két alkalommal rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők: 6000 Ft, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: 6500 Ft)
ingyenes tankönyv igénybevételére
Összehasonlító adatokat tartalmazó táblázat (2019/2020):
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekek száma

2019 (fő)

2020 (fő)

9

5

A kedvezményt 2020. évben 7 család 10 gyermeke vette igénybe. 2020. év december hónapjában 5
gyermeknek volt fennálló támogatása.
2020. év során ingyenes étkezésben 30 óvodás, 3 iskolás gyermek, míg 50 %-os kedvezményben 11
iskolás gyermek részesült. (2016-tól a rászorulók számára kiterjesztésre került az ingyenes étkezés és
számukra az iskolai szünetek munkanapjain is kötelező biztosítani az ingyenes étkezést.)
Évente két alkalommal, gyermekenként járó pénzbeli támogatásként 107.500,- Ft került kifizetésre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt általában azok a kisgyermekes szülők kérték, akiknek
óvodás gyermekeik is vannak, hiszen az ingyenes óvodai étkezés nagy segítséget jelent a családok
számára.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült családok közül:
1 család
3 család

2 gyermekes
1 gyermekes

II/2.

Ingyenes óvodai étkezés 2016. szeptember 1-től

Azon családok akiknek a jövedelme nem éri el a nettó minimálbér 130%-át (2020-ban 139.185,- Ft),
ahol tartósan beteg gyermek él, vagy nagycsaládos, 2016. szeptember 1-től igényelhetett ingyenes
óvodai étkezést. Községünkben 2020. évben 30 óvodás gyermek étkezhet ingyenesen.

II/3.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

Képviselő-testületi döntés alapján BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban az
önkormányzattól 19 fő egyetemi és főiskolai hallgató részesült támogatásban, havonta 5.000,- Ft
összegben. (A támogatás évente 2x5 hónapra szól.) Ez éves szinten 950.000,- Ft kiadást jelent az
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önkormányzat költségvetése számára. A támogatás összegét 2016-ban emelte az Önkormányzat.
III.
•

Gyermekjóléti alapellátások
Iskolai napközi

Községünkben a tavalyi év során átlagosan 40 gyermek járt napközibe és tanulószobai foglalkozásra.
A gyermekek nagy része a nagyszülőknél, közeli rokonoknál töltik a délutánt, de évről-évre egyre
nagyobb az igény az iskolai napközi és a tanulószobai szolgáltatásra. Elsősorban azok a gyermekek
járnak napközibe, akikkel a szülők nem tudnak otthon foglalkozni, illetve a nagyszülők még aktív
korúak vagy a napi ellátás nem megfelelő a családban.
2020. évben összesen 176 fő tanuló részesült ingyenes tankönyv ellátásban, 2017-től Magyarország
Kormánya ingyenes tankönyvellátást biztosít 1-9 osztályosok részére.
Településünkön a Rábapatonai Katica Óvoda 6.30 órától 17.15 óráig tart nyitva.
A Rábapatonai Katica Óvodát 2020 évben, átlagosan 85 gyermek látogatta. A helyi általános iskolába
176 gyermek járt.
A családi bölcsődében az ellátást 3 fő gondozóval szintén a Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye végezte a bölcsődei és az óvodai
ellátásban nem részesülő gyermekek számára. 2 gondozónő 10 gyermek ellátását végezheti, 1
gondozónő pedig 5 gyermek ellátását végzi. A családi napközi 2017. január 1-jétől családi
bölcsődeként működik tovább. A fentiekből megállapítható, hogy a gyermekek – a község
lehetőségeihez mérten – teljes napközbeni felügyelete megoldható a szülők számára, valamint az
Önkormányzat a jogszabályi környezetben foglalt, - lakosságszámához rendelt - valamennyi kötelező
ellátási formát működteti.
.
• Gyermekjóléti Szolgálat működése
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkört 2020-ban is a téti székhellyel működő Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak összevont Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által
működtetett Család és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.
Az Intézmény gondozónője Szalayné Perjámosi Beáta hetente két napot tölt Rábapatonán.
Fogadóórái: hétfő és kedd 8 órától - 12 óráig az IKSZT (Rábapatona, Szentháromság tér 1.)
épületében.
A családgondozó és a gyermekvédelmi felelős a fogadóórán kívül a családokat látogatja.
A gyermekjóléti szolgálat főként megelőző tevékenységet folytat. A rendkívül szűkös lehetőségek és
az igen kiterjedt feladat és hatáskör miatt elsősorban a tájékoztatás, koordináció, a támogatáshoz
jutáshoz való segítés, a jelzőrendszer kétirányú működtetése, a tanácsadás a tevékenységi köre.
(Jelen határozat II. sz. melléklete a szolgálat beszámolója, a létszámadatok és Szolgálat beszámolója
benne találhatóak.)
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IV.

Gyermekvédelmi gondoskodás

A korábbi években az igazolatlan iskolai hiányzási ügyek voltak a jellemzőek. Visszaszorításának,
illetve megszüntetésének érdekében a gyermekek részére intézkedési terv készül, amelyben az
iskolával, gyerekekkel, a szülővel/ szülőkkel közösen megfogalmazzák azokat a feladatokat, amelyek
segítségével ez a veszélyeztetettség megszüntethető. A 2020. évben is hasonlóan az előző évhez a
legnagyobb problémaként a kapcsolattartási ügyeket emelhetjük ki, a szülők közötti konfliktusokban
általában a gyerekek a legnagyobb sérültek. Ennek megoldására azonban nincs megfelelő
infrastruktúra és szakszemélyzet (mediátor, pszichológus, jogász).
Több esetben kérték a szülők a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét a családi-kapcsolati problémáik
rendezése érdekében.

V.

Bűnmegelőzési programok

Az óvodában 2018. novemberében elindult az óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési programja az
ovizsaru program, melynek célja a gyermekek védelme a bűnmegelőzéssel szemben. A rendőrség több
alkalommal tartott a helyi általános iskolában is előadásokat, a gyermekeket érintő
bűncselekményekre, és egyéb közlekedési szabályokra vonatkozóan. Az iskolában a káros
szenvedélyekről, valamint a 11-14 éves korosztály számára a gyermekbántalmazást megelőző
prevenciós program keretein belül a gyermekbántalmazásról tartott előadást a rendőrség megbízott
előadója tartja. A fiatalkorú bűnelkövetők száma nem növekedett az elmúlt évhez képest. A
bűnelkövetés oka legtöbb esetben a családi problémákra vezethető vissza, ezen cselekmények nagy
része közterületi garázdaság. A településen a fiatalkorú bűnözés nem jellemző. A visszaszorulásában
nagy szerepe van a térfigyelő-szolgálatnak, valamint a helyi polgárőrség bűnmegelőzési munkájának
is.

VI.

Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

A civil szervezetek a település szabadidős programjain aktívan részt vesznek, szervezésben,
programok lebonyolításában is segítséget nyújtanak. A 2020-as évben több olyan program került
megszervezésre, amelynek a kezdeményezője (ötletgazdája) civil szervezet volt, azonban a
veszélyhelyzet miatt kevesebb program megtartására került sor, mint 2019-ben. A polgárőrségben és a
sportkörben egyaránt nagyszámban vannak jelen a fiatalok, így a fiatalok kontrolláltan és pozitív
közösségi élményeket szerezve tölthetik a szabadidejüket.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése
alapján, a külön jogszabályokra való tekintettel a fentiek szerint számolok be a Rábapatona településen
végzett jegyzői gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
Kelt: Rábapatonán, 2021. május 28. napján
Dr. Németh Balázs
jegyző
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