Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön
jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület
megtárgyal.
Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően
– meg kell küldeni a Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályára. A gyámhatóság 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi
önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről
tájékoztatja a felettes szakmai szervet.
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, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek 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. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
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.
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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.).
Ezen szempontrendszer alapján került összeállításra a 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló beszámol.

1. A település demográfiai mutatói
Településünk demográfiai adatait különösképpen a 0-18 éves korosztályra
Korcsoport

2017

2018

2019

0-3 éves

113

118

86

4-6 éves

74

79

54

7-14 éves

243

238

208

15-18 éves

151

152

115

19-60 éves

1983

1959

1901

61-100 éves

526

542

515

Összesen:

3090

3088

2879

A demográfiai mutatók lényegesen befolyásolják a gyermekjóléti rendszer egyes elemeit,
tevékenységét. A táblázatból látható, hogy településünk lakosságszáma 2019-ben kismértékű
csökkenést mutat. A korcsoportos bontásból látható, hogy nincs olyan korosztály, amely ne
mutatna csökkenést. Településünkre is az elöregedés a jellemző.
1.1. A település munkanélküliségi mutatói
A jelzőrendszeri értekezleten elhangzottak, valamint az intézmények vezetőivel való
konzultációk alapján megállapítható, hogy az anyagi problémák elhatalmasodása okozza a
legjelentősebb gondot a településen.
A szociális és gyermekvédelmi tevékenység szignifikáns kapcsolata minden esetben kimutatható
a munkanélküliségi mutatókkal.
A gyermekvédelem rendszere
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A gyermekvédelmi rendszer az alábbi pillérekre épül:

A GYERMEKVÉDELEM RENDSZERE

ALAPELLÁTÁSOK

SZAKELLÁTÁSOK

HATÓSÁGI
INTÉZKEDÉSEK

Pénzbeli,
természetbeni
ill. személyes
gondoskodást
nyújtó ellátás.

A családból
kikerült
gyermek részére
biztosított,
személyes
gondoskodást
nyújtó ellátások

Gyermekvédel
mi gondoskodás
körébe történő
hatósági
intézkedések.

BŰNELKÖVETŐ
FIATALKORÚAK
ÜGYEI

Pártfogó
felügyelet.

A gyermekek védelmét szolgáló rendszerre vonatkozó főbb jogszabályok
 A Gyvt.
 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997.(IX10.) Korm.rendelet
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)
Népjóléti Miniszteri rendelet
 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet
Az említett jogszabályok meghatározzák azokat az ellátásokat és intézkedéseket, melyek
segítséget nyújtanak, a gyermek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a
szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el





az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, háziorvos),
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat/központ),
a közoktatási intézmények,
rendőrség,
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 ügyészség,
 bíróság,
 valamint a társadalmi szervezetek.
Ezeknek az intézményeknek és személyeknek törvényben foglalt kötelessége, hogy a gyermek
veszélyeztetettsége esetén jelzéssel éljenek a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve szükség esetén
bírósági eljárást kezdeményezzenek a gyermek érdekében. A jelzés tehát ezen szervezetek,
személyek számára kötelező, - és a társadalom minden tagjának felelőssége.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló
tevékenység.
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogszabály előírja, hogy a családjából bármely okból
kikerült gyermek biztonságát, gondozását, nevelését más módon kell biztosítani.
A gyermeknek joga van az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai,
szexuális vagy lelki erőszakkal – az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni
védelemhez.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják.
A gyermekvédelmi munkában résztvevő szakember legjobb tudása szerint és a következő elvek,
etikai normák betartásával járul hozzá a gyermekjólétet szolgáló módszerek kialakításához és
megvalósításához:
 Tiszteletben tartja a kliens egyéniségét és gondoskodik emberi méltósága, jogai
megőrzéséről.
 Előítélet-mentes nemre, korra és etikai hovatartozásra, vallási és világnézeti
meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségügyi állapotra való
tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával
tevékenykedik.
 Elfogadja, hogy egy adott cél elérése érdekében kapott információt csak jóváhagyással
lehet más célra felhasználni, vagyis tiszteletben tartja a rábízottak magánéletét, továbbá a
velük vagy másokkal való kapcsolat során róluk nyert bizalmas információt.
Veszélyeztetettség fogalma
A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult
állapot, amely a gyermek testi, értelmi érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy
akadályozza. A törvény előírja a Gyermekjóléti Szolgálat számára a gyermekek
veszélyeztetettségét észlelő és érzékelő jelzőrendszer működtetését a településen.
A jelzőrendszer működésének célja
Feltárja a gyermeket veszélyeztető tényezőket, elősegítve a problémák időben történő
felismerését, valamint azok megoldását.
A jelzőrendszer működésének feladatai
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Kísérje figyelemmel a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményit.
Ismerje és tárja fel a gyermekeket általában veszélyeztető okokat, megoldásukhoz nyújtson
segítséget. Nyújtson továbbá információt a további eljárások érdekében.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
biztosítása
2019. évi gyermekvédelmi ellátásra fordított kiadásokat az alábbi grafikon mutatja be.

Gyermekvédelmi kiadásokra fordított összeg
2019-ban (ezer forintra kerekítve)
180

175

760

Rendszeres gyermekvédelmi

Kiegészítő pénzbeli gyermekvédelmi

Bursa

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatására felhasznált összeg a tavalyi évhez képest
közel negyedével (1046-ról 760-ra) csökkent. Az alapösszegű támogatás a gyermekvédelmi
támogatás 32%-át, míg az emelt összegű a 68%-át teszi ki. Az arányok tekintetében változás nem
tapasztalható az előző évhez képest. Összességében elmondható, hogy a gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítását többnyire ugyanazon szülők / törvényes képviselők igénylik, akik a
korábbi években is éltek ezzel a támogatással.

2.1.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A Gyvt. 19.§, 20. §, 20/A.§ és 21.§-ai rendelkeznek az Önkormányzat által kötelezően
biztosítandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
 a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések,
óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9.
osztályától pedig 50 %-os kedvezményt jelent.
5




külön jogszabályban meghatározott kedvezmények - tankönyvtámogatás igénybevételére, valamint
augusztus és november hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek számára alkalmanként 6.000 Ft. alapösszegű pénzbeli támogatás folyósítandó.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára pedig alkalmanként 6.500 Ft emelt
összegű pénzbeli támogatás biztosítandó.

A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 135 %-át, ez 2019. évben
38.475,- Ft volt.
A gyermekét egyedül nevelő szülő, a tartósan beteg gyermek, illetve a nappali tanulmányokat
folytató nagykorú esetén ez az összeghatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
145%-a. Ez az összeghatár 2019. évben 41.325,- Ft volt.
Az öregségi nyugdíjminimum 2019. évben sem változott, 28.500.- Ft volt.
A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél
vagyonnyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik.
A vagyoni érték meghatározása is a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok
sem változtak az elmúlt évhez képest. Továbbra sem tekinthető vagyonnak az az ingatlan,
amelyben a család él, a nem hasznosítható – haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a
mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű sem.
2019-ban 29 család számára került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság. A megállapított jogosultság 58 gyermeket érintett, ebből 1 fő nagykorú. A
nagykorú kérelmező saját jogon nyújtotta be a kérelmet. Abban az esetben, amikor a nagykorúvá
vált jogosult tanulói jogviszonya megszűnt, a jogosultság megszűntetésre került, majd, ha az
egyéb feltételek fennálltak a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolásával ismételten
megállapítható volt a jogosultság.
A jogosultság bármely okból történő megszüntetésére a megszüntető határozat meghozatalát
követő második hónap első napjától került sor. Ez a szabályozás is azt a célt szolgálja, hogy a
rászorultság átmeneti megszűnésének ideje lerövidüljön.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat
meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról,
pályázati lehetőségekről, amelyek megilletik gyermekét, ha megfelel a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása életkor szerint
életkor

0-2

3-5

6-13

14-17

18-

gyermekek
száma (fő)

13

6

33

5

1

6

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására
köteles, és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű szociális pénzellátásban részesül.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás havi összege
gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 22%-a (6.270 Ft).
2019-ban településünkön 1 család számára került megállapításra. A megállapított jogosultság 2
gyermeket érintett.
2.3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen kiírta a szociálisan
hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatot. Az „A” típusú pályázatra 6 fő, a „B” típusú pályázatra kérelem nem
érkezett. A Képviselő-testület támogatása: 6 fő*3.000-Ft/hó * 10 hónap = 180.000-Ft/2019 év.
2.4. Óvodáztatási támogatás
Az óvodáztatási támogatás 2015 szeptember 1. napjával megszűnt.
2.5. Gyermekek napközbeni ellátásának normatív kedvezményei
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben csak az étkezésért állapítható meg
térítési díj.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátása személyi térítési díját a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más
törvényes képviselő köteles az ellátást biztosító intézménynek megfizetni.
A gyermekvédelmi törvény a gyermekek napközbeni ellátásához normatív kedvezményeket
állapít meg:
Kedvezményben részesülnek a nagycsaládban (három vagy több gyermeket nevelő családok) élő
gyermekek, nekik az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetniük. 50%-os kedvezményt biztosít
a törvény a tartósan beteg és a fogyatékos gyermekeknek.
2019-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, óvodás, 1-8 osztályos gyermek
100% kedvezményben részesül, 8. osztálytól pedig a kedvezmény a térítési díj 50 %.-a. A
normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
A gyermekétkeztetést az Önkormányzat 2019-ban a HunGast Zrt-től vásárolt szolgáltatással
biztosította.
A hajmáskéri óvodás gyermek közül maximálisan 57 gyermek étkezése volt ingyenes, 5
gyermek térítéses ellátást kapott.
A hajmáskéri általános iskolás gyermek közül 50 %-os térítési díjkedvezményben részesült 18
fő és 21 gyermek étkezése volt ingyenes, mivel ők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
voltak jogosultak, 44 gyermek térítéses ellátást kapott.
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgálat önálló szakmai egységként
történő működése biztosított.
A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez,
a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő
kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat
keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg.
A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének
elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi
problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus, stb.), amelyek a családon
keresztül hatnak a gyermekre.
A családok, azon belül a gyermekek támogatását, segítését lehetővé teszik a pénzbeli ellátások,
és az intézmény által biztosított szolgáltatások.
3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében ellátások biztosítása.
A szolgáltatás magába foglalja:
-

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást,
a támogatásokhoz való hozzájutás segítését,
pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését
válsághelyzetben lévő várandós anya segítését,
szabadidős program szervezését, hozzájutás segítését,
hivatalos ügyekben való segítségnyújtást.

A gyermekjóléti szolgáltatásokat a községben élők hátrányos megkülönböztetés nélkül,
térítésmentesen vehetik igénybe. A gondozási tevékenység során a szolgáltatás kliense a
gyermek, a segítségnyújtás az ő igényeire, védelmére épül.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgáltatást 2006. január 1-től
Hajmáskér községben ellátási szerződéssel a Bendola Humán Szolgáltató Bt. biztosítja.
A gyermekjóléti szolgálat személyi és tárgyi feltételei
A gyermekjóléti és családsegítési feladatokat 2019-ben 2 fő végezte: egyetemi szociálpolitikusi,
pszichológusi oklevéllel, valamint 1 fő szakképzett személy szociálpedagógus végzettséggel.
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A szolgálat irodája jól megközelíthető, minden igény kielégítő épületben található. Az
irodahelyiség mellett váróhelyiség, mellékhelyiség áll rendelkezésre. A tárgyi feltételek adottak,
műszaki, informatikai berendezések rendelkezésre állnak.
A segítő tevékenység nagy szakmai felkészültséget igénylő munka, folyamatos fejlődést,
megújulást kíván. Kiemelkedően fontos a családgondozók naprakész felkészültsége, az új
módszerek megismerése, adaptálása.
A jogszabályban előírt szupervízió lehetősége 2019. évben is biztosított volt. A segítőknek
tevékenységünk során elengedhetetlen a szakmai kontroll, a megerősítés és támogatás mellett, a
személyiségünk karbantartása. A nehéz sorsú emberek támogatása, a pszichés problémákkal
terhelt kliensek segítése erőt próbáló feladat. Ezért is kiemelkedő jelentőségű, hogy a
jelzőrendszeri tagok együttműködése nagyon jó.
A gondozási tevékenység
2019-ben, azonnali intézkedést igénylő esetek is felmerültek, családon belüli erőszak, ill. más
krízishelyzetet okozó tényező követelt azonnali intézkedést. Ideiglenes hatályú elhelyezés
indítványozására az elmúlt évben nem volt szükség. A rendőrséggel több alkalommal is közös
intézkedésekben kellett részt vennünk akár hétvégi időpontokban is. Gyermekjóléti területen a
fentieken kívül a fontos feladat a családból kiemelt gyermekek visszahelyezésének előkészítése,
ill. különböző javaslatok elkészítése volt. A tanulmányi kötelezettségek nem megfelelő
teljesítése szintén sarkalatos területe munkánknak. A tankötelezettségi korhatár csökkentése
érezhető változással volt az ezzel kapcsolatos intézkedések számára.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
Észlelő és jelzőrendszert működtettünk, melynek keretében kezdeményeztük, szerveztük és
összehangoltuk az érintett személyek és szervezetek részvételét. A rendszer működése, az
érintett személyek, intézmények kapcsolattartása megfelelő, mindez vonatkozik a személyes
kommunikációra, ill. a jelzőrendszeri megbeszélésekre is. Az ülések száma megfelel a
jogszabályban előírtaknak, ezen kívül fontosnak tartjuk a rendszer minden tagjával a folyamatos
személyes kapcsolatot, hiszen egy kis településen a személyes kapcsolatok sokkal fontosabbak
egy hivatalos jellegű tanácskozásnál melynek inkább városokban van jelentősége ahol több
szervezet működik és az emberi kapcsolatok (szakmai körökre is vonatkozóan) lazábbak. A
családgondozó szükség szerint kapcsolatot tartott az iskola és óvoda szakembereivel, a védőnői
szolgálattal, a rendőrséggel, valamint a gyámhatósággal hogy az egyes gyermekek
családgondozásának kezdetén a családokról információkat nyerjen, ill. a szakemberek az eddigi
tapasztalatokról tájékoztatást adjanak. Napi tevékenységeink során, ha szükséges személyes
közreműködésünkkel is segítjük az említett szervezetek munkáját, pl közös családlátogatások a
gyámhatóság ill. a védőnői szolgálat munkatársával.
A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése
A családgondozás keretében a szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolatot alakít ki.
Ennek keretében:
 Támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége
helyes irányú fejlődésében
 Segíti a szülőket a gyermek gondozásának, ellátásának megszervezésében, a családban
jelentkező működési zavarok megszüntetésében
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 Kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a
szülők és más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott
gondoskodást.
A családgondozóknak a családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával kell
teljesíteniük. Értékelik a gondozás eredményességét, és a megállapításokat helyzetértékelésben
rögzítik.
A segítés folyamata során fontos kiindulópont a megfelelő probléma-meghatározás, a valódi
okok megfogalmazása. A gondozásban való szerepvállalás, a szülői felelősség erősítése, a szülői
kötelezettségek és feladatok tisztázása, a szülők meglévő erőforrásainak, kompetenciájának,
képességeinek pozitív irányú megerősítése alapvetően meghatározza az eredményességet.
A tervezett segítő tevékenység meghatározott szakmai szabályok betartása mellett nagy szakmai
odafigyelést, komoly felelősségvállalást jelent a családgondozók számára. Gondozási-nevelési
terv elkészítésével meghatározzák a célt, a feladatokat (a kapcsolódó intézmények számára is),
folyamatosan kontrollálják azok teljesülését, értékelnek. A gondozás során fontos a rendszeres
kapcsolattartás, ami gyakran a család otthona.
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége
A szolgálat a törvényi előírásokban leszabályozott feladat-meghatározások alapján működteti
szolgáltatásait. A gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele önkéntesen vagy hatósági
kötelezettséggel lehetséges. A gyermekjóléti alapellátás az önkéntességre épül, a védelembe
vétel a hatóság elrendelésére, kirendelt családgondozó közreműködésével működik. Az
alapellátás, a védelembe vétel, az átmeneti nevelésbe vételhez kapcsoló tevékenység és az
utógondozás alakulása:
Gondozási tevékenység formája
alapellátás
védelembe vétel
Összesen:

2017.
16
10
26

2018.
36
12
48

2019.
42
8
50

A jelzőrendszer további fontos szereplői: a védőnő és a háziorvos.
A védőnő
A gyermekvédelem terén elsőként kell megemlíteni a védőnő szerepét, hiszen ő az, aki először
találkozik a gyermeket nevelő családdal, végigkövetve egy-egy gyermek fejlődését. Feladatai
egyrészt a nővédelmi munka, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való
felkészülés segítése, a várandós anyák, gyermekágyasok a területen élő gyermekek gondozása
újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig. Feladata még segítségnyújtás, tanácsadás az
egészségi állapottal kapcsolatban, másrészt a 0-18 éves korú gyermekek és családtagjaik
gondozása a veszélyetetettség megelőzése és megszüntetése, valamint a családgondozás.
Hajmáskér településen két védőnői körzet működik. A védőnők tájékoztatása alapján
A gondozott családok száma (Sólyt is beleszámítva) 235. Ebből a hajmáskéri veszélyeztetett
családok száma veszélyeztetettség alapján a következő:
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Gyermekek
kora

Gyermekek
száma

Szociális
veszélyeztetettség

Egészségügyi
veszélyeztetettség

Mindkettő

0-11 hónapos
12-35 hónapos
3-6 éves

41
72
12

4
10
16

2
8
12

0
0
0

Hajmáskér községben 53 várandós volt, melyből egészségügyi veszélyeztetett 15 fő,
szociálisan veszélyeztetett 16 fő, dohányzó várandós 10 fő. A védőnői szolgálat összesen 18
esetben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé. A védőnők véleménye szerint a látogatott
családoknál a leggyakrabban felmerülő problémák az anyagi és párkapcsolati gondok. A
problémák észlelésekor a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermek háziorvossal együttműködnek.
2019.12.31 -ig az önálló védőnői tanácsadáson a találkozások száma 907 volt.
A háziorvos
Az egészségügyi alapellátásban a háziorvos és a védőnő érdemi együttműködése nélkül
gyermekvédelem nem nagyon képzelhető el. A nem bejelentett lakcímen lakó, az „ide-oda”
költöző családok esetében még az egyszerű nyomon követés is komoly gond. Illuzórikusnak
tűnik „gondozás”-ról beszélni, amikor minden költözés személyi változást jelent az orvosivédőnői és családsegítő ellátásban. A gyermekvédelem terén meghatározó a háziorvos szerepe is,
aki kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egészségét veszélyeztető tények megelőzésére,
kiszűrésére és megszüntetésére. Egyes családoknál bizonyos betegségek kialakulásában komoly
szerepe van az egészségügyi ismeretek hiányának, és az anyagi problémáknak. Az
iskoláskorúakat érintő betegségeknél elsősorban a helytelen táplálkozás, és a mozgásszegény
életmód jelentik a rizikófaktorokat. Sok az elhízott gyermek.
3.2. A gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családjában nevelkedő gyermek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását nevelését foglalkoztatását kell megszervezni azon gyermekek
számára, akiknek szülei munkavégzésük, vagy egyéb más ok miatt napközbeni ellátásukról,
felügyeletükről nem tudnak gondoskodni.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető:






bölcsödében
családi napköziben,
óvodában,
iskolai napközis foglalkozás keretében,
házi gyermekfelügyelet keretében.

Településünkön 2019. évben két ellátási forma, az óvoda és az iskola napközis foglalkozás volt
hozzáférhető a Gábor Áron Általános Iskola és Lurkó Óvoda keretén belül.
Az óvoda
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Három csoportba 62 kisgyermek járt a hajmáskéri Lurkó Óvodába:
 Pillangó csoport: 22 fő
 Napsugár csoport: 15 fő
 Bukfenc csoport: 25 fő
ebből:






4 fő HH
1 fő HHH
3 fő SNI
57 fő ingyen étkező
3 fő bejáró (Sóly)

Tanköteles korú gyermek a 2019/20. nevelési évben: 25 fő, közülük 18 fő került beiskolázásra, 6
főnek szülők kérésére az Oktatási Hivatal tankötelezettség megkezdése alóli felmentést adott,
illetve 1 fő a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat döntése alapján további óvodai nevelésben
részesül.
A következő nevelési évre eddig 20 kisgyermeket iratattak be. Így a várható gyermeklétszám 64
fő.
A csoportlétszám alakulásánál továbbá figyelembe kell vennünk az SNI (sajátos nevelési igényű)
gyermekeket, akik 2-3 főnek számítanak.
Tanévkezdés előtt szülői értekezletet és nyílt napot tartanak az újonnan érkező gyermekeknek és
szüleiknek, mely által sok információhoz jutnak a családdal kapcsolatban. Évközben
megismétlik a családlátogatást, ha szükséges. Problémás esetekben fogadóóra keretében
nyújtanak segítséget, a szülőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők egyre
tanácstalanabbak, bizonytalanabbak a szülők a felmerülő problémák megoldásában, állandó
bátorítást, megerősítést várnak. Egyre nagyobb gond a gyermekotthoni rendszertelen napirendje,
melynek pedig alapvető jelentősége van a gyermek viselkedésének alakulásában, ezért is fontos a
családokkal való kapcsolattartás.
A 2019/2020-as nevelési évben végzett nevelő munka tartalmas, szakmailag megalapozott volt.
Az eredmények igazolják, hogy mind a nevelő testület, a nevelésbe bevont külső partnereink
(logopédus, gyógypedagógus) mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak egymással
vállvetve, felelősségteljesen végzik munkájukat. Az óvodáskorúak legtöbbje egész napját az
óvodában tölti, ezért egész napjukat meg kell szervezni. Az óvodapedagógusok igyekeznek
változatos programokat szervezni számukra (kirándulások, hagyományos farsangi mulatság,
úszás).
A gyerekekkel három alkalommal vettek részt színházlátogatáson Veszprémben a Petőfi, illetve
a Pannon Várszínház szervezésében, a bérletet a szülők finanszírozták minden érintett
gyermeknek, s az utazás költségeit is.
A nagycsoportosok nagy élvezettel fogadták a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény által szervezett „Mesecsoport” program foglalkozás sorozatát.
Idei tanévben is lehetőségünk volt heti egy alkalommal úszásoktatáson részt venni a
Balatonfűzfői uszodában. Melynek teljes költségét a szülők állták. Fontosnak tartjuk már kis
korban a víz megszerettetését és az úszási alaptechnikák elsajátítását.
Általános iskola
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A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős is elsősorban a családok anyagi gondjait emelte ki
legsúlyosabb problémaként.
A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulóinak létszáma a 2019. októberi statisztikai
jelentés alapján 154 fő, ebből alsó tagozatos 81 fő, felsős 73 fő. A beíratott gyermekek közül 9
gyermek sólyi, 2 gyermek veszprémi. Fejlesztőpedagógiai ellátásban 18 fő SNI-s 8 fő BTM-es
gyermek részesül.
Az iskolában 4 napközis és 1 tanulószoba csoport működik 1-8 osztályig napközi:81;
tanulószoba 25 fővel.
Az iskolában heti rendszerességgel működő szakkörök csoportok: sport (tömegsport,
kézilabda, labdarúgás, atlétika), gyógytestnevelés, kézműves, angol, -német nyelvi,
matematika, magyar valamint népi tánc oktatása is folyik. Meg kell említeni a felzárkóztató
jellegű szakkorrepetálást és a tehetség kibontakoztató jelleggel működő szakköröket, felvételi
előkészítőket. Ezen kívül a tanulók egészségügyi felvilágosító órákat hallgattak.

4. A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai
2019. évben felügyeleti ellenőrzésre Hajmáskér községben nem került sor.

5. A jövőre vonatkozó javaslatok célok meghatározása
Összefoglalva megállapítható, hogy Önkormányzatunk a jogszabályban foglalt gyermekvédelmi
feladatokhoz kapcsolódóan teljesíti kötelezettségeit.
A gyermekek védelme olyan kiemelt jelentőségű terület, melynek folyamatos korszerűsítése,
jobbítása a mindenkori Önkormányzat egyik legfontosabb ügye kell, hogy legyen. A
beszámolóban foglaltakból megállapítható, hogy a településen élő családok anyagi helyzete
romlik. A rossz anyagi körülmények veszélyeztető tényezőt jelentenek a gyermek testi-lelki
egészségére, fejlődésére.
Önkormányzatunknak a jövőben is elsődleges célja kell, hogy legyen, a rendelkezésre álló
pénzügyi forrást maximálisan kihasználva védje és segítse a gyermekeket és a gyermeket nevelő
családokat. A gyermek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva meg kell akadályozni az egyes
családok teljes leszakadását, el kell kerülni a legszegényebb családokban a gyermekek teljes
kiszolgáltatottságát.
A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a
preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A
hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell előznie a rászoruló gyermekekre kiterjedő
ellátórendszer működtetése, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége van azon
gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból, a
családjából kiemelni. Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai közötti összehangolt munka
jelenlegi színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek
mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt tartása.
Törekedni kell arra, hogy a gyermekvédelmi ellátásokat az Önkormányzat 2020. évben is
legalább a 2019. évi szinten tudja biztosítani. A prevenció érdekében az Önkormányzatnak
törekednie kell arra, hogy különböző szabadidős programok szervezésével a civil szervezetek
kapcsolódjanak be a gyermekvédelmi munkába. Fontos a jelzőrendszer szoros
együttműködésének megőrzése, továbbfejlesztése. A gyermekvédelmi munka nem látványos
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tevékenység. Az e területen dolgozók napi szinten tesznek meg mindent azért, hogy megóvják a
gyermekeket a környezet által gerjesztett veszélyektől önmaguk önpusztító viselkedésétől,
életmódjától. A munka sikere nem most mutatkozik meg, hanem majd akkor mikor a mai kor
ifjúsága válik szülővé és a gyermekvédelmi tevékenység eredményeként képes lesz megküzdeni
önmaga erejével a társadalmi és egyéb problémával.

6. Bűnmegelőzés
A település 2014. óta bűnmegelőzési programmal rendelkezik. Az önkormányzat
együttműködési megállapodás keretében együttműködik a polgárőrséggel. A településen jó és
szoros kapcsolat alakult ki a körzeti megbízottakkal és a kapcsolódó egyéb szervekkel

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
Az önkormányzat szoros kapcsolat kialakítására törekszik a civil szervezetekkel, de az idei
évben szűkős anyagi lehetősége miatt pénzbeli támogatást biztosítani számukra nem tudott. E
szerveződések szerepet vállalnak a kultúra közvetítésében, ezért fontosnak tartjuk a kapcsolatok
kiépítését.
A szervezetekkel való együttműködés kialakítása azért is fontos lenne, mert ezzel bővülne
azoknak a támogatási lehetőségeknek a köre, amelyek a gyermekek társadalmi beilleszkedését
segítik elő. A településen több civil és egyéb szervezet is működik, amelyek egyéb
tevékenységük mellett kapcsolatban állnak pl. gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokkal
sportolási lehetőséget biztosítva a fiataloknak.

Hajmáskér, 2020. 05.25.

dr. Flőrich-Tóth Ágnes
jegyző
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…………./2020. (V.25.) képviselő-testületi határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község
Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:
Az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Felkérem a jegyzőt, hogy az értékelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztálya részére küldje meg.

Felelős: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző
Határidő: 2020. május 31.
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1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet Magyar Falu
Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján
Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési
önkormányzat(ok) (a továbbiakban: önkormányzat) számára.
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének
növelését, a fiatalok helyben maradását.
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán, hogy a vidéki
településen élő emberek igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a
falusi életformára. Minden települést meghatároz a róla kialakított első benyomás, az a kép,
amelyet elsőként a közterületek jellege ad az odalátogatók számára, mindezek mellett a települések
környezete nagyban befolyásolja az ott élő családok életminőségét.
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a
belterületi közterületek rendezettségének támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő
eszközállomány biztosítása.
A program esélyt ad az önkormányzatok számára az alapvető közfeladatok ellátása céljából a
belterületi közterület fenntartását biztosító eszközök beszerzésére.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
3 000 000 000 forint
Jelen kiírásra rendelkezésre álló összeget a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja.
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI.
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41.
Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím
terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja
tartalmazza.
2. A pályázat célja
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok és
önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek
hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda
melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.
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2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
a.) Erőgépek, munkagépek1 (pl. traktor, kompakt rakodó);
b.) Ágaprító gépek beszerzése;
c.) Kisebb gépek, eszközök (pl. fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza,
láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép,
fúró, kompresszor), és azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékaik.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:
-

Projekt-előkészítési költségek (pályázati dokumentáció összeállítása);
Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása,
közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. projektmenedzsment költsége);
Hatósági engedélyezés költsége;
Eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség.

2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
-

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység
nem támogatható.
2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Eszköz/felszerelés beszerzésre vonatkozó előírások:
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve
beszerzésre kerülő eszközök/felszerelések elszámolása.
2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett
kiírásokhoz” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) tartalmazza.

1

vontatott, félig függesztett, függesztett és rászerelt munkagépek
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2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 hónap áll
rendelkezésre, de legkésőbb 2021. december 31.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.
2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.
2.6. Eredménymutató
Eredménymutató neve

Mértékegység

A fejlesztés kapcsán beszerzett eszközök, gépek

db

Jelen kiírás 2.1.1 pontjában felsorolt eszköztípusok közül kötelező legalább egy db beszerzése.
A kedvezményezett köteles a projekt fizikai befejezését követő 60. napig elszámolást, és annak
részét képező beszámolót benyújtani.
2.7. Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő
hónap első napjától számított három éven át tart a beruházás (eszközök, gépek) vonatkozásában.
Jelen pályázat során beszerzett erőgépre a fenntartási kötelezettség időszakára vonatkozó biztosítás
megkötése kötelező, melynek költsége nem elszámolható a projekt terhére.

Jótállási idő után történő csere, amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná válás, vagy
lopás esetén a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótolandó.
Az Útmutató 2020. 3.8. pontjától eltérően a kedvezményezett önkormányzat a közterület
karbantartására beszerzendő eszköz(öke)t együttműködési megállapodás keretében ideiglenesen
más - 5000 fő, és ez alatti – Magyarország közigazgatási határain belüli települési önkormányzat
részére ingyenesen használatába adhatja. Az együttműködési megállapodás a támogatás elnyerését
követően megkötendő, melyet az elszámoláshoz csatolni szükséges.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.8. pontja tartalmaz.
2.8. Biztosítékok köre
A pályázónak jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.
2.9. Saját forrás
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.
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3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019.
január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
 Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó
lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a
Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által
a Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) végrehajtására létrehozott és üzemeltetett
elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó
önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag
elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. május 20. és 2020. június 19. között van
lehetőség.
Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig
történik:
2020. június 19.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja
tartalmaz.
3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
 A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden
kérdésre választ ad;
 A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
 A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan
tartalmúak
 A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra
kerültek.
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
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3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
 A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell
figyelembe venni;
 A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
 A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
 A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja,
részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési
fejlesztésekkel;
 A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései,
ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
 Ha az önkormányzat a közterület karbantartására beszerzendő eszköz(öke)t együttműködési
megállapodás keretében ideiglenesen más - 5000 fő, és ez alatti - Magyarország
közigazgatási határain belüli települési önkormányzat részére ingyenesen használatába
adja.
3.5. Hiánypótlás, tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.
4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai
támogatásnak minősül.
4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
15 millió forint.
4.3 Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.
4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
költségkorlátokat szükséges figyelembe venni:
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Költségtípus

Mértéke az összes elszámolható
költségre vetítve

Projekt-előkészítési költségek
Pályázati dokumentáció összeállítása
Közbeszerzéshez kapcsolódó költségek
Projektmenedzsment költsége
Hatósági eljárási díjak
Tájékoztatás és nyilvánosság költségei2
Eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és
üzembe helyezési költség
Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

maximum 3 %

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
további szabályokat az Útmutató 2020. 3.9. és 5.6. pontja tartalmazza.
Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető
támogatási összegbe beleszámítandó, az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető
támogatási összeg is.
4.5. A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatályba lépését követő öt napon
belül átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.2. pontja tartalmaz.
4.6. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan NEM elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás 2.1. pontjában szereplő tevékenységekhez, különösen
az alábbiakhoz kapcsolódó költségek:
 Használt eszköz/munkagép, használt anyag, egyszer használatos és forgóeszköz vásárlása.
 A beszerzett erőgépre a fenntartási kötelezettség időszakára vonatkozó biztosítás
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.6. pontja tartalmaz.
4.7. ÁFA levonási jog
Jelen pontot az Útmutató 2020. 3.7. pontja tartalmazza.
5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat beadására nyitva álló határnapot
követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a
Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen
kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről

2

A tájékoztatás és nyilvánosság követelményének teljesítése a kedvezményezett kötelezettsége, mely jelen felhívás
keretében önállóan nem támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységnek minősül. (Lásd 2.1.3. pont)
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szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 45 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek
hiányában a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.
5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
Jelen pontot az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.
6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával
kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A
Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap. A
határidő elmulasztása jogvesztő.
További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.
7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart
fenn. További szabályokat az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
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8. Mellékletek
A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és
aláírni!
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
1. számú melléklet
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:
 Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);
 Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns);
 Gépek, eszközök, tartozékok esetében egy darab – a pályázótól független – árajánlat
(kötelező); Az árajánlatra vonatkozó előírásokat az Útmutató 2020. 7.1. pontja
tartalmazza.





Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);
Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről (4. számú melléklet) (kötelező);
Aláírási címpéldány (kötelező);
Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező).

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról,
hogy:
 Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;
 Nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
céljából kommunikációs eszközt (táblát) helyez ki.
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2. számú melléklet
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárások:
a) Erőgép (például traktor, kompakt rakodó) beszerzése esetén kizárólag első forgalomba
helyezésű, forgalmi engedéllyel rendelkező jármű támogatható. A forgalmi engedélyt az
elszámoláshoz szükséges benyújtani;
b) Valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal
kell rendelkeznie, melyet az elszámoláshoz szükséges benyújtani;
c) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak,
környezetvédelmi előírásoknak;
d) A kötelező fenntartási idő alatt a támogatott gépet, eszközt a rendeltetésének megfelelően, a
vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;
e) A projektben beszerzett gépeket, berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi
forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell
vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
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3. számú melléklet
Nyilatkozat

Alulírott......................................................................................................................................(név)
a……………………………………………………………………………(pályázó) képviseletében
eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Közterület karbantartását célzó eszközbeszerzés” című kiírásban
foglaltakat megismertem, a projekt megvalósítását vállalom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó tekintetében
nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.
Kelt: .............................................., 2020. .......................... (hónap) ........... (nap)

....................................................
Pályázó képviseletére jogosult személy aláírása
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4. számú melléklet
Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről
Alulírott ........................................................................................................................................ a
...................................................................................... képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a
Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
„Közterület karbantartását célzó eszközbeszerzés ” tárgyú kiírás kapcsán a benyújtott
pályázatban szereplő, gépekre/eszközökre vonatkozóan más hazai vagy uniós forrás keretében
az Önkormányzat támogatásban nem részesült.
Továbbá, nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program
keretében kiírt, „Közterület karbantartását célzó eszközbeszerzés” tárgyú kiírás kapcsán
támogatható tevékenységek vonatkozásában jelen pályázat benyújtását megelőző öt évben más
hazai vagy uniós forrás keretében a kiírás alapján támogatható tevékenységek tekintetében
támogatásban részesült/nem részesült3.
Amennyiben a pályázatban megjelölt eszközök vonatkozásában korábban más hazai vagy uniós
program keretében megvalósított projektek fenntartási ideje még nem telt le, annak fenntartását,
eredményeinek érvényesülését biztosítom.
Kijelentem, hogy – amennyiben releváns – korábbi, illetve más hazai vagy uniós program
keretében támogatott projektek, beruházások, valamint azok jelen fejlesztéstől való lehatárolását a
„Nyilatkozat

támogatással

érintett

projektekről”

c.

nyilatkozatomban

bemutattam;

indikátorvállalásait, eredménymutatóit lehatároltam a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

Kelt: ................................., 2020. .......................... (hónap) ........... (nap)
……….....................................................
Pályázó képviseletére jogosult személy
aláírása

3

A megfelelő rész aláhúzandó.
Amennyiben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a kiírás alapján támogatható tevékenységekre vonatkozóan részesült
támogatásban, úgy a „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről” elnevezésű sablont kötelező kitöltenie, és a
támogatási kérelméhez csatolni.
A nyilatkozat ezen részében akkor húzható alá a „nem részesült” válasz, amennyiben jelen pályázat benyújtását
megelőző öt évben nem áll fenn hatályos támogatási jogosultsága, illetve ezzel kapcsolatos fenntartási kötelezettsége,
valamint nem áll elbírálás alatt hasonló tárgyú pályázata / kérelme.
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Nyilatkozat támogatással érintett projektekről
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását célzó eszközbeszerzés” című kiíráshoz kapcsolódóan
Pályázó adószáma:
Megvalósítási hely:
A pályázatban megjelölt megvalósítási helyen a támogatással érintett projektek adatai:

Program megnevezése,
kódszáma

Eszköz/ gép
egyedi
azonosítószáma
Támogatói
(pl. gyári száma,
döntés
alvázszáma,
azonosító száma
motorszáma)

Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása/Eszköz
megnevezése

Kelt: ................................., ......... (év) .......................... (hónap) ........... (nap)
……….....................................................
Pályázó képviseletére jogosult személy aláírása
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Kitöltési útmutató a Nyilatkozat támogatással érintett projektekről c. dokumentum
kitöltéséhez
Ezen a nyilatkozaton kell megadni a pályázatban igényelt tevékenység jelen és múltbeli
támogatásokkal történő érintettségét, az adott támogatások azonosító adatát és a megvalósítás
állapotát.
Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása: Ebben a mezőben adja meg a fent jelölt
intézkedések keretében megvalósult/megvalósuló beruházás(ok) megnevezését, leírását.
Amennyiben a támogatással érintett gép rendelkezik alvázszámmal és motorszámmal is, akkor
mindkét egyedi azonosítót szükséges megadni az „Eszköz/ gép egyedi azonosítószáma”
oszlopban.
Támogatott tevékenység megvalósításának állapota: Ebben a mezőben adja meg
beruházásonként, tevékenységenként a megvalósítás állapotát, az alábbi rövidítések szerint:
 amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalósítását, „N” betűjelzést kell
megadni;
 amennyiben a tevékenység megvalósítása folyamatban van, „F” betűjelzést kell megadni;
 amennyiben a tevékenység megvalósult (ideértve az üzemeltetési időszakkal érintett
tevékenységeket), „M” betűjelzést kell megadni;
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5. számú melléklet
A kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
-

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
A közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
Az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) szóló 2011. évi CXCV. törvény;
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:
Infotv.) szóló 2011. évi CXII. törvény;
Az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: ÁFA tv.) szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm.
rendelet;
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet;
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (l. 11.) Korm. rendelet;
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet;
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet;
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet;
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet;
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet;
Közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet;
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.)
MT rendelet.
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