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E l ő t e r j e s z t é s 
 

 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről 
 
 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI tv. 
(továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint a helyi önkormányzat a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltakra figyelemmel átfogó 
értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni 
a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. Az Önkormányzat hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja. 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve májusi 
ülés napirendjeként került tervezésre a 2020. évi átfogó értékelés megtárgyalása. 

 
A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde beszámolója önálló napirendként kerül tárgyalásra, 
a Sárbogárdi Zengő Óvoda tevékenységéről a képviselő testület 2021. szeptemberi 
ülésére készül beszámoló, ezekből az intézményekből a létszám, a hátrányos helyzetű 
és halmozottan hátrányos helyzetű és SNI-s gyermekek száma és étkeztetés átlagos 
adatai kerültek a beszámolóban részletezésre.  
 
 
I. Sárbogárd város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 

adataira 
 
1.1 Állandó lakosság szám: 
 

- 2014. évben   12.342 fő 
- 2015. évben   12.275 fő 
- 2016. évben  12.204 fő 
- 2017. évben  12.146 fő 
- 2018. évben  12.107 fő 
- 2019. évben  12.100 fő 
- 2020. évben  11.984 fő 

http://www.sarbogard.hu/
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1.2.Állandó lakosságból korosztályok szerinti szám: 

 
- 2014. évben 0-3 éves korosztály száma  428 fő 
   4-7 éves korosztály száma   438 fő 

8-14 éves korosztály száma  881 fő 
   15-18 éves korosztály száma  542 fő 
    Összesen:    2.289 fő 
 
- 2015. évben 0-3 éves korosztály száma  484 fő 
   4-7 éves korosztály száma   441 fő 

8-14 éves korosztály száma  847 fő 
   15-18 éves korosztály száma  538 fő 
    Összesen:    2.310 fő 
 
- 2016. évben 0-3 éves korosztály száma  506 fő 
   4-7 éves korosztály száma   414 fő 

8-14 éves korosztály száma  827 fő 
   15-18 éves korosztály száma  523 fő 
    Összesen:    2.270 fő 
 
- 2017. évben 0-3 éves korosztály száma  536 fő 
   4-7 éves korosztály száma   417 fő 

8-14 éves korosztály száma  811 fő 
   15-18 éves korosztály száma  527 fő 
    Összesen:    2. 291 fő 
 
- 2018. évben 0-3 éves korosztály száma  522 fő 
   4-7 éves korosztály száma   424 fő 

8-14 éves korosztály száma  817 fő 
   15-18 éves korosztály száma  443 fő 
    Összesen:    2.206 fő 
 
- 2019. évben 0-3 éves korosztály száma  523 fő 
   4-7 éves korosztály száma   480 fő 

8-14 éves korosztály száma  797 fő 
   15-18 éves korosztály száma  509 fő 
    Összesen:    2.309 fő 
 

2020. évben  0-3 éves korosztály száma  505 fő 
4-7 éves korosztály száma   525 fő 
8-14 éves korosztály száma  762 fő 
15-18 éves korosztály száma  513 fő 
 Összesen:    2.305 fő 

 
 

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődébe 2020. évben 39 gyermeket írattak be, az 
átlaglétszám 39,2 fő volt.  
A tárgyévben óvodai nevelésbe lépett 23 fő.  
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A bölcsődében ellátott gyermekek után személyi térítési díj megállapítást nem 
kezdeményeztek.  
 
A kisgyermeklétszám folyamatos növekedése 2014. évtől tapasztalható, a Sárbogárdi 
Hársfavirág Bölcsőde bővítése 2018. szeptemberében befejeződött, 2018. októbere óta 
40 főre rendelkezik működési engedéllyel.  
A jelenlegi létszám 39 fő. A férőhely kihasználtság 98%. 
A 2020. decemberben beíratott gyermekek száma 39 fő. 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység.  
 
A Gyvt. 14. §. (3) bekezdése szerint a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és 
önkormányzati feladat. 
Ezen feladatok a következők: 
 
1. Pénzbeli és természetbeni ellátások 
2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 
3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások 
4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartozó hatósági intézkedések 
 
A Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya látja el a pénzbeli ellátásokkal és a hatósági 
intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat.  
 
A jegyzői gyámhatósági munkát a tárgyévben 1 fő, osztott munkakörben – egyéb 
feladatai mellett – államigazgatási főiskolai végzettséggel végezte 4 órás munkaidőben.  
 
 

II. Pénzbeli ellátások 
 
 

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 
b) Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az 
igénybevételére. 

 
A 2018. január 01. napjától hatályos módosítást követően a Gyvt. 19.§. (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a feltételek fennállása esetén a település önkormányzat jegyzője 1 év 
időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg – gyermekét egyedül nevelő, vagy tartósan beteg 



- 4 - 

 

Polgármesteri  Hivata l  7000  Sárbogárd,  Hősök tere 2 .  
Ügyfélfogadás: Hétfő: 800-1130   Szerda: 800-1130,  1230-1500 

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak ügyiratszámunkra 

illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, vagy nagykorú jogosult esetében – az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át (41.325.-Ft), az ide nem 
tartozó jogosultak esetében a 135%-át (38.475.-Ft). A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelembe vehető egy főre eső 
jövedelem számításánál jelenleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
A vagyoni érték meghatározásánál a gyermeket gondozó családban az ingatlan, jármű, 
továbbá vagyoni értékű jog egy főre jutó értékét kell vizsgálni, amely külön-külön számítva 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát 
(570.000,- Ft), illetve több vagyontárgy esetében együttesen a hetvenszeresét 
(1.995.000,- Ft). 
 
2020. évben 347 gyermek jogán került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság, mely kismértékű csökkenés az előző évihez képest (13 
fő).  
 
A 2020. december 31-i záró adatok alapján 174 család 347 gyermeke volt jogosult a 
kedvezményre. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti 393 kérelemből 46 
elutasításra került, általában jövedelemhatár túllépése, illetve a lejáratot megelőző 90 
napon túli (korai) benyújtás miatt. 
 
2020 elején egy rég nem látott világjárvány indult el Ázsiából, amely csakhamar Európát, 
így Magyarországot is elérte. Hazánkban 2020 márciusában indult a járvány első hulláma. 
A különleges jogrend adta lehetőséggel élve a kormány és az Operatív Törzs döntéseket 
hozott, a védelmi intézkedések érintették a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot is. 2020. április 06-án hatályba lépett a Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. 
rendelete a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal 
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet 
során elrendelt működési rendjéről. Ezen Kormányrendelet 8. §-a rendelkezett a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságra vonatkozóan arról, hogy a 
rendelet hatálybalépésekor (2020.04.06.) fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának 
időtartama meghosszabbodott a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) hatályvesztésének hónapját követő második hónap 
végéig. 
A járvány első hullámának lecsengésével, 2020. június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, 
de életbe lépett a járványügyi készültség. 2020. június 18-án hatályba lépett a 
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.  
 

Ezen törvény 70. §. (2) bekezdésének a) és b) pontja rendelkezett arról, hogy a 2020. 
március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását 
megállapító határozat hatálya meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig. 
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2020 őszén a járvány második hulláma elérte Európát és Magyarországot is. A kormány 
november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet, 
amit az Országgyűlés meghosszabbított.  
 
2020. december 5-én hatályba lépett a Kormány 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelete a 
veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal 
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a 
veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről 
 
Ezen Kormányrendelet 9. §-a rendelkezett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságra vonatkozóan arról, hogy a rendelet hatálybalépésekor (2020.12.05.) 
fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a 
veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig. 
 
Mindezek alapján jelenleg a még érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények 
lejárata automatikusan meghosszabbodik. 

A veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedéseket a kormány 2021. február 1-ig, majd 
március 15-ig meghosszabbította.  

A koronavírus-járvány harmadik hulláma 2021 február közepén érte el Magyarországot. Az 
Országgyűlés február 22-én megszavazta a veszélyhelyzet 90 nappal történő 
meghosszabbítását, így jelenleg a veszélyhelyzet előreláthatólag 2021. 05. 22. napjáig áll 
fenn. Mindezek alapján a 2020. december 5. és 2021. május 22. napja között lejáró 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények illetve hátrányos/halmozottan hátrányos 
helyzetre való jogosultságok automatikusan meghosszabbodnak előreláthatóan 2021. 
július 31. napjáig. 

 
 

2.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása 
 
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága  

- a tárgyév augusztus elsején fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,  
- a tárgyév november elsején fennáll, a tárgyév november hónapban pénzbeli 
támogatást folyósít. 

 
A pénzbeli támogatás esetenkénti alapösszege 2020. évben gyermekenként 6. 000.- Ft 
volt, mely 2019. évtől kezdődően, az Erzsébet gyermekvédelmi utalvány 
megszűnése miatt – pénzbeli ellátásként került átadásra a jogosultaknak. Első 
alkalommal 2017. évben került sor differenciálásra, mely nem változott 2020-ban sem, a 
hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű családokban élő 
kedvezményezettek 6. 500.- Ft összegű pénzbeli ellátásban részesültek. 
 
 A pénzbeli ellátás átadása - átvétele 2020. évben ismét a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán került lebonyolításra költségtakarékos megoldásként, a Sárbogárdi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának és Gazdasági Osztályának 1-1 dolgozója 
közreműködésével. 
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A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 68. § (1) bekezdése értelmében a 
pénzbeli támogatás folyósításáról nem kell határozatot, illetve végzést hozni. 
 
2020. augusztus hónapban 175 családban 355 kiskorú és 3 nagykorúvá vált gyermek, 
összesen 358 gyermek volt jogosult a támogatásra. Ebből alapösszegű támogatást 
6.000.- Ft értékben 105 kiskorú és 2 nagykorúvá vált kedvezményezett kapott. Emelt 
összegű – 6. 500.- Ft értékű támogatást kapott 250 kiskorú és 1 nagykorúvá vált 
kedvezményezett. A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a meghirdetett időpontban 
át nem vett pénzbeli ellátások postai úton vagy bankszámlaszámra kerültek 
kifizetésre/kiutalásra a jogosultaknak. 

2020. augusztus 1. napjára visszamenőlegesen 1 nagykorúvá vált gyermek részére került 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításra. Ez alapján pótigény 
benyújtására került sor szeptember hónapi kifizetéssel. Ez a pótigény 1 család nagykorúvá 
vált gyermekét érintette. Ezen jogosult alapösszegű, 6.000,- Ft-os pénzbeli támogatásban 
részesült, melynek összege a jogosult bankszámlájára került kiutalásra. 

2020. november hónapban 172 családban 346 kiskorú és 5 nagykorúvá vált gyermek, 
összesen 351 gyermek volt jogosult a támogatásra, ebből alapösszegű támogatást 
6.000.- Ft értékben 90 kiskorú és 2 nagykorúvá vált kedvezményezett kapott. Emelt 
összegű – 6. 500.- Ft értékű támogatást kapott 256 kiskorú és 3 nagykorúvá vált 
kedvezményezett. A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a meghirdetett időpontban 
át nem vett pénzbeli ellátások postai úton kerültek kifizetésre a jogosultaknak. 
 

2020. november 1. napjára visszamenőlegesen 3 kiskorú gyermek részére került 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításra. Ez alapján pótigény 
benyújtására került sor december hónapi kifizetéssel. Ez a pótigény 2 család kiskorú 
gyermekét érintette. Ezen jogosultak közül 1 kiskorú alapösszegű, 6.000,- Ft-os pénzbeli 
támogatásban részesült, 2 kiskorú pedig emelt összegű, 6.500,- Ft-os pénzbeli 
támogatásban részesült. A támogatás összege a jogosultak részére postai úton kerültek 
kifizetésre. 

 
2.3. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók létszámával összefüggő 

adatszolgáltatási kötelezettség 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) 
Kormányrendelet 12/H. § (1) - (3) bekezdése alapján a védelembe vétel elrendeléséről, 
illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról 
szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a 
kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket 
megillethetik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó 
feltételeknek. 
 
Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a védelembe vett, illetőleg a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minősül halmozottan hátrányos 
helyzetűnek, ha 149/1997 (IX. 10.) Korm. rendelet  
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„83/A. § (2) A települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását 

a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket 
együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó gyám 
iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása, 

b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében az Szt.18/B. §-a alapján vezetett 
nyilvántartás adatai vagy az Szt. 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az 
állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a 
családbafogadó gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása, 

c) a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia szegregátum 
meghatározása, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények 
tekintetében az elvégzett vagy beszerzett, 3/A. melléklet szerinti környezettanulmány vagy 
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok 
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes 
adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja 
szerinti, hat hónapnál nem régebbi, ugyanazon a címen elvégzett környezettanulmány 

alapján állapítja meg. 

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti környezettanulmány elvégzésére a települési 
önkormányzat jegyzője felkérheti a család- és gyermekjóléti szolgálatot. 

 
Ha a szülő - az arra történő figyelmeztetés után, hogy a nyilatkozat kitöltése önkéntes - a 
nyilatkozatot kitölti, a jegyző megállapítja és összesíti, hogy az önkormányzat 
illetékességi területén hány halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és tanuló él. A 
jegyző a hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos információkat 
minden év március és október hó utolsó munkanapján - iskolai és óvodai bontásban - 
küldi meg a Közoktatási Információs Rendszer részére. 
 
Jogszabályváltozás következtében a gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – 
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetének fennállását. 

 

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 
kérelmezhető. Ebben az esetben a jogosultsági feltételek fennállását a kérelem 
benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. 

 
A 2020. december 31. napján rendelkezésre álló adatok alapján Sárbogárd Város 
Önkormányzat illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 
tanulók száma: 51 fő, ebből óvodás kor előtti (0-2 éves) 2 fő, óvodás korú (3-5 éves) 9 fő, 
általános iskolás korú (6-13 éves) 27 fő, illetve 14 éven felüli (közép- vagy felsőfokú 
tanulmányokat folytató) 13 fő. A családok száma, melyben a gyermekek nevelkednek 26. 
Az összlétszám tekintetében növekedés volt megfigyelhető, mely jelentős volt (+17 
fő).  
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A hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók száma: 212 fő, ebből óvodás kor előtti (0-2 
éves) 25 fő, óvodás korú (3-5 éves) 49 fő, általános iskolás korú (6-13 éves) 99 fő, illetve 
14 éven felüli (közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató) 39 fő. Azt érintett családok 
száma 86. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek összlétszáma lényegében 
változatlan az előző évi adatokhoz képest. 
 
 

2.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
Jogszabályváltozás következtében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2013. 
december 31. napjával megszűnt.  
 
A gyermeket nevelő rászoruló családok önkormányzati segély iránti kérelmet nyújthattak 
be, majd 2015. március 01. napjától települési támogatást, melynek elbírálására – 
átruházott hatáskörben – a polgármester volt jogosult. A 2020. évben elbírált települési 
támogatás iránti kérelmekből nem készült arra vonatkozóan kimutatás, hogy a 
kérelmezők, mely hányada nyújtotta be úgy a kérelmét, hogy háztartásában kiskorú 
gyermeket nevelt és a segély megállapítását a gyermekekre tekintettel kérte. 
 
 

2.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 
Ezen támogatásra 2006. január 1. napjától az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a 
gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy 
nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában 
részesül. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra egy személy sem volt jogosult 2020. évben. 
 

2.6. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre 
vonatkozó statisztikai adatok 

 
A 2016. január 01. napjától hatályos jogszabály szerint az 1997. évi XXXI törvény 21/B § 
(1) bekezdése alapján: 
 
„Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 
a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 
részesülő gyermek számára, ha 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át 
vagy 
- nevelésbe vették; 
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Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára 
szintén ingyenesen kell biztosítani, ha 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
- nevelésbe vették; 
- azon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit 
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 
fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 
Az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára 
szintén ingyenesen kell biztosítani,, ha 
- nevelésbe vették, vagy 
- utógondozói ellátásban részesül. 
 
A 21/B. § (2) bekezdése alapján Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési 
díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani 
- az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 
ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
- az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; 
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem 
részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 
 
Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös 
háztartásban élőként kell figyelembe venni 
- a tizennyolc éven aluli, 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban 
részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és 
- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a 
nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél 
elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet. 
  
Sárbogárd Város Önkormányzat illetékességi területén 2020. évben működő nevelési, 
oktatási intézményekben a kedvezményekben részesülő gyermekek statisztika adatait az 
alábbi adatok mutatják.(az adatok az éves átlag étkező gyermekek számát 
tartalmazzák a Gazdasági Osztály ügyintézőjének tényleges adagszám és étkezési 
nap adatai alapján) Az intézmények gyermekvédelmi felelősei által közölt 
számadatok ettől – pozitív/negatív irányban a 2020. októberi állapotnak 
megfelelően - eltérhetnek. 
 
Városi összesítő adatok: 
 
Étkeztetett gyermek összesen: 1045 gyermek  
ebből:  

Kedvezményben részesülő: 753 gyermek 
 

100 %-os normatív kedvezményben részesült 602 fő   
ebből  

- 4 fő szakiskolai tanuló,  
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- 162 fő általános iskolás korú tanuló,  
- 405 fő óvodás,  
- 31 fő bölcsődés gyermek. 

 
50 %-os normatív kedvezményben részesült 151 fő 

ebből  
- 133 fő általános iskolás korú tanuló 
- 13 fő középiskolai tanuló (9. osztálytól) 
- 5 fő szakiskolai tanuló (9. osztálytól) 

 
Nem támogatott 292 fő. 
 
A 2020-as évben plusz feladatot és kiadást jelentett a nevelőotthonos gyermekek 
étkeztetése. Az önkormányzat feladatatát képezte ugyanis a COVID miatti veszélyhelyzet 
alatt (digitális oktatás bevezetését követően) azon gyermekek étkeztetése, akik nem 
helybeni iskolában tanulnak. Ez 5 fő létszámot jelentett, ők 100%-os kedvezményben 
részesültek. 
 

2.6.1 Bölcsőde 
 

- gyermekek létszáma: 39 fő  ebből 1 fő SNI-s 
- 100 %-os kedvezményben részesülő gyermekek száma: 31 fő -  
- nem támogatott 8 fő  
 
 

2.6.2. Sárbogárdi Zengő Óvoda 
 

Mikes köz és Töbörzsöki telephely (Szent István u. 49 ) együtt 
- gyermekek létszáma: 224 + 49 fő 

- 100 %-os kedvezményben részesül 186 + 47 gyermek  
- nem támogatott 38 + 2 fő 

 

Sárszentmiklósi telephelye ( Sárszentmiklós) 
- gyermekek létszáma: 163 fő 

- 100 %-os kedvezményben részesül 151 gyermek,  
- nem támogatott 12 gyermek 

 
Pusztaegresi telephely (Pusztaegres) 
- gyermekek létszáma 21 fő 

- 100 %-os kedvezményben részesül 21 gyermek 
 
 

2.6.3. Iskolák 
 

Mészöly Géza Általános Iskola 
- gyermekek létszáma:     329 fő 
- az intézményben étkező gyermekek száma:   178 fő 
- 50 %-os kedvezményben részesülő gyermekek  39 fő,  
   ebből: nagycsaládos      33 fő 
              tartós beteg     5 fő 
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    SNI :      1 fő 
- 100 %-os kedvezményben részesülő gyermekek  42 fő 
 ebből  RGYK-ban részesülő gyermek:  37 fő 
  Nevelésbe vett gyermek:   5 fő 
- nem támogatott gyermek     97 fő 

 
Mészöly Géza Általános Iskola - Szent István Tagiskola 

- gyermekek létszáma       109 fő 
- az intézményben étkező gyermekek száma   47 fő 
- 50 %-os kedvezményben részesülő gyermekek  3 fő 
   ebből: nagycsaládos     2 fő 
              tartós beteg     1 fő 
    SNI :      0 fő 
- 100 %-os kedvezményben részesülő gyermekek  31 fő 

ebből  RGYVK-ban részesülő:   24 fő 
 nevelésbe vett:    7 fő 

- nem támogatott gyermek     13 fő 
 

           Sárszentmiklósi Általános Iskola  
- gyermekek létszáma:      401  fő 
- az intézményben étkező gyermekek száma   197 fő 
- 50 %-os kedvezményben részesülő gyermekek  66 fő 
   ebből: nagycsaládos      58 fő 
              tartós beteg     5 fő 
    SNI :      3 fő 
- 100 %-os kedvezményben részesülő gyermekek 49 fő 
 ebből  RGYVK-ban részesülő:   46 fő 
  Nevelésbe vett:    3 fő 
- nem támogatott gyermek     82 fő 

 
Petőfi Sándor Gimnázium  

gyermekek létszáma 335 fő 
 
ebből 5.- 8. évfolyamos:  

gyermekek létszáma     123 fő 
- az intézményben étkező gyermekek száma:   46 fő 
- 50 %-os kedvezményben részesülő gyermekek  18 fő,  
   ebből: nagycsaládos      15 fő 
              tartós beteg     3 fő 
- 100 %-os kedvezményben részesülő gyermek (RGYVK) 1 fő 
- nem támogatott gyermek     27 fő 

 
ebből 9. 12. évfolyamos:  

gyermekek létszáma     212 fő 
- az intézményben étkező gyermekek száma:   26 fő 
- 50 %-os kedvezményben részesülő gyermekek 13 fő,  
   ebből: nagycsaládos      10 fő 
              tartós beteg + SNI     3 fő 
- 100 %-os kedvezményben részesülő gyermek (RGYVK) 0 fő 
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- nem támogatott gyermek     13 fő 
 

Kossuth Zsuzsanna EGYMI 
- gyermekek létszáma 115 fő 

 
ebből 1.-8. évfolyamon (ált. isk. és fejl.)    85 fő  
- az intézményben étkező gyermekek száma:   47 fő 
- 50 %-os kedvezményben részesülő gyermekek   7 fő  
   ebből: nagycsaládos      0 fő 
              tartós beteg      0 fő 
   SNI :        7 fő 
- 100 %-os kedvezményben részesülő gyermekek  40 fő 
 ebből RGYVK-ban részesülő gyermek:   32 fő 
  Nevelésbe vett gyermek:    8 fő 
- nem támogatott gyermek      0 fő 
 
ebből 9.- évfolyamtól :       30 fő 
- az intézményben étkező gyermekek száma:    8 fő 
- 100 % -os kedvezmény (nevelésbe vett gyermek)   3 fő 
- 50 %-os kedvezményben részesülő gyermekek  5 fő,  
   ebből: SNI :       5 fő 
- nem támogatott gyermek      0 fő 

 
 

2.6.4. Intézményi térítési díjak 
 
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az 
Önkormányzat, mint fenntartó évente két alkalommal állapíthatja meg a Gyvt. 147. §. (1) 
bekezdése, a 148. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján. A gyermekek napközbeni 
ellátása intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint 2018. 
január 01. napjával az alábbi étkezési térítési díjakat állapította meg: 
 

Bölcsőde Óvoda Általános Iskola 

 
320.-Ft /nap + ÁFA 

 
364.-Ft /nap + ÁFA 
Ebből: 
Tízórai: 67.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd: 230.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna: 67.-Ft /nap + ÁFA 

 
487.-Ft /nap + ÁFA 
Ebből: 
Tízórai: 88.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd: 311.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna: 88.-Ft /nap + ÁFA 

 

Kossuth 
Zsuzsanna EGYMI  

1-8 évf. 

Petőfi Sándor 
Gimnázium 

5-8. évf. 

Kossuth Zsuzsanna 
EGYMI 

9-12. évf. 

Petőfi Sándor 
Gimnázium  
9-12. évf. 
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487.-Ft /nap + ÁFA 
Ebből: 
Tízórai: 88.-Ft /nap 
+ ÁFA 
Ebéd: 311.-Ft /nap 
+ ÁFA 
Uzsonna:88.-Ft 
/nap + ÁFA 

 
516.-Ft /nap + ÁFA 
Ebből: 
Tízórai: 108.-Ft /nap + 
ÁFA 
Ebéd: 300.-Ft /nap + 
ÁFA 
Uzsonna: 108.-Ft 
/nap + ÁFA 

 
516.-Ft /nap + ÁFA 
Ebből: 
Tízórai: 108.-Ft /nap 
ÁFA 
Ebéd: 300.-Ft /nap + 
ÁFA 
Uzsonna: 108.-Ft /nap 
+ ÁFA 

 
516.-Ft /nap + ÁFA 
Ebből: 
Tízórai: 108.-Ft /nap + 
ÁFA 
Ebéd: 300.-Ft /nap + 
ÁFA 
Uzsonna: 108.-Ft 
/nap + ÁFA 

 

A bölcsőde esetében a megállapított élelmezési nyersanyagköltség 320 Ft + ÁFA. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint 2019. 
szeptember 01. napjával az alábbi étkezési térítési díjakat állapította meg: 
 

Bölcsőde Óvoda Általános Iskola 

 
320.-Ft /nap + ÁFA 

 
400.-Ft /nap + ÁFA 
 
Ebből: 
 
Tízórai: 74.-Ft /nap + ÁFA 
 
Ebéd: 252.-Ft /nap + ÁFA 
 
Uzsonna: 74.-Ft /nap + ÁFA 

 
538.-Ft /nap + ÁFA 
 
Ebből: 
 
Tízórai: 98.-Ft /nap + ÁFA 
 
Ebéd: 342.-Ft /nap + ÁFA 
 
Uzsonna: 98.-Ft /nap + ÁFA 

 

Kossuth Zsuzsanna 
EGYMI  
1-8 évf. 

Petőfi Sándor 
Gimnázium 

5-8. évf. 

Kossuth Zsuzsanna 
EGYMI 

9-12. évf. 

Petőfi Sándor 
Gimnázium  
9-12. évf. 

 
538.-Ft /nap + ÁFA 
 
Ebből: 
 
Tízórai: 98.-Ft /nap + 
ÁFA 
 
Ebéd: 342.-Ft /nap + 
ÁFA 
 
Uzsonna: 98.-Ft /nap 
+ ÁFA 

 
538.-Ft /nap + ÁFA 
 
Ebből: 
 
Tízórai: 98.-Ft /nap 
+ ÁFA 
 
Ebéd: 342.-Ft /nap + 
ÁFA 
 
Uzsonna: 98.-Ft 
/nap + ÁFA 

 
569.5-Ft /nap + ÁFA 
 
Ebből: 
 
Tízórai: 120.-Ft /nap + 
ÁFA 
 
Ebéd: 329.5-Ft /nap + 
ÁFA 
 
Uzsonna: 120.-Ft /nap 
+ ÁFA 

 
569.5.-Ft /nap + ÁFA 
 
Ebből: 
 
Tízórai: 120.-Ft /nap 
+ ÁFA 
 
Ebéd: 329,5.-Ft /nap 
+ ÁFA 
 
Uzsonna: 120.-Ft 
/nap + ÁFA 

 
A gyermekétkeztetés területén 2017. év során változás történt. Korábban az egész 
városban - a saját konyhával rendelkező Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde kivételével - 
az EUREST Étteremüzemeltető Kft. szolgáltatott, 2017. november 17. napjától 
közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes vállalkozás a TS Gastro Kft (2730 
Albertirsa, Pesti út 65.) szolgáltat. 
 
2020. év közben a közétkeztetést biztosító vállalkozás neve megváltozott, 2020. 
augusztus 1-től EATREND Kft. néven szolgáltatja a közétkezést. 
 
2020. évben a gyermekétkeztetés díjában változás a korábbiakhoz képest nem történt 
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változás. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 2021. január 1. napjától változnak 
az alábbi táblázat szerint. 
 

  

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 

2021. január 01-től 

  

Intézmény  
megnevezése 

Nettó nyersanyag-norma 
 költség  

Térítési díj  
Ft/nap/fő  

 

Óvoda 
                       415.- Ft/nap+ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:         77.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:           261.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:       77.-Ft /nap + ÁFA 

                       415.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:           77.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:             261.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:         77.-Ft /nap + ÁFA 

  

 

Általános Iskola 
1-8 évf. 

                     556.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:        101.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:            354.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:      101.-Ft /nap + ÁFA 
 

                       556.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:          101.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:             354.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:       101.-Ft /nap + ÁFA 

 

Kossuth Zsuzsanna 

EGYMI  
1-8 évf. 

                      556.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:        101.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:            354.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:      101.-Ft /nap + ÁFA 
 

                       556.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:         101.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:             354.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:       101.-Ft /nap + ÁFA 

 

Petőfi Sándor Gimnázium 
5-8. évf. 

                      556.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:        101.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:            354.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:      101.-Ft /nap + ÁFA 
 

                       556.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:        101.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:            354.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:      101.-Ft /nap + ÁFA 

 

Kossuth Zsuzsanna 

EGYMI 
9-12. évf. 

                     589.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:       124.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:           341.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:     124.-Ft /nap + ÁFA 
 

                      589.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:        124.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:           341.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:     124.-Ft /nap + ÁFA 

 

Petőfi Sándor Gimnázium 
9-12. évf. 

                     589.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:       124.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:           341.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:     124.-Ft /nap + Á 

                      589.-Ft /nap + ÁFA 
 

Ebből: 
Tízórai:       124.-Ft /nap + ÁFA 
Ebéd:           341.-Ft /nap + ÁFA 
Uzsonna:     124.-Ft /nap + ÁFA 

 

 

Sárbogárdi Hársfavirág  
 

Bölcsőde 

                     320.-Ft /nap + ÁFA 
 

 

                      320.-Ft /nap + ÁFA 
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2.6.5 Szünidei gyermekétkeztetés 
 
A megváltozott jogszabályi környezet 2020. évben is kötelezővé teszi a szünidei 
gyermekétkeztetés biztosítását az azt igénylő gyermekek részére.  
 
A 2020. évben a tavaszi szünetben 14 gyermek igényelte a szünidei gyermekétkeztetést, 
a nyári szünetben 18 fő, az őszi szünetben 10 fő, a téli szünetben 10 fő élt az ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetés lehetőségével.  
 
 

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása 

 
3.1. Gyermekjóléti alapellátások 
 
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a. gyermekjóléti szolgálat 
b. gyermekek napközbeni ellátása keretében 
 - bölcsőde 
 - napközi-otthonos óvoda 
 

a.) A gyermekjóléti szolgáltatást - mely a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatása a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény keretei között 
működik 2013. július 01-től. 

 
A gyermekjóléti szolgálat a településen észlelő- és jelzőrendszert működtet, ezáltal a 
veszélyeztetettséggel kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól, 
bejelentésből, hivatalból észleli. 
 
 
A jelzőrendszer tagjaival jó az együttműködés, havonta esetmegbeszélést tartanak a 
Szolgálatnál, ahol a jelzőrendszer tagjai is jelen vannak. 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója jelen Tájékoztató melléklete.  

 
 

b.) Gyermekek napközbeni ellátása 
ba.) Bölcsődei ellátás 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.  
A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 26 férőhellyel kapott határozatlan időre 
működési engedélyt.  
Az intézmény bővítését követően a határozatlan idejű működési engedély 
40 főre szól.  
Az intézménybe a beiratkozás folyamatos. 



- 16 - 

 

Polgármesteri  Hivata l  7000  Sárbogárd,  Hősök tere 2 .  
Ügyfélfogadás: Hétfő: 800-1130   Szerda: 800-1130,  1230-1500 

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak ügyiratszámunkra 

A beíratott gyermekek szerinti kihasználtsága 98 %. 
2020. decemberében az újonnan beíratott létszám 0 fő. 
 
 

bb.) Napköziotthonos óvoda 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. (2015. szeptemberétől kötelező) Az óvodai nevelés a gyermek 
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
keretében folyik. Az óvoda ellátja a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 
Sárbogárd közigazgatási területén 1 óvoda a Sárbogárdi Zengő Óvoda 
működik napközi - otthonos óvodaként, a központi intézményhez egy 
tagóvoda tartozik Sárszentmiklóson és két telephely Alsótöbörzsök és 
Pusztaegres településrészeken.  
 
 

IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 

 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormány 
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – mely jelentősen módosult - a települési 
önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre 
 

3.§ (1) A települési önkormányzat jegyzője 
 a) nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
 b) a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi 
és utónevét, 
 c) a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
 d)–f) 
 g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát, 
 h) 
 i) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
 j) hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya 
pertársaként való részvételéhez, 
 k) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
 l) gyakorolja a gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ában meghatározott 
hatásköröket, 
 m) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 
 
A települési önkormányzat jegyzője az (1) bekezdés a)–b) és j)–k) pontja szerinti 
ügyekben hozott határozatát megküldi a gyámhivatalnak. 
 
A jogszabályváltozást követően a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az 
anyakönyvvezetők rendelkeznek jogosultsággal.  
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A jegyzői hatáskörben tett egyéb gyámhatósági intézkedéseket a tárgyévben osztott 
munkakörben – egyéb feladatai mellett – 1 fő államigazgatási főiskolai végzettséggel 
rendelkező ügyintéző végezte. 4 órás munkakörben.  
 

 
V. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet végzők működési engedélyező hatóság ellenőrzésének 

alkalmával tett megállapítások bemutatása 
 

A tájékoztató által érintett időszakban a Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya sem helyszíni, sem pedig 
iratbekéréses ellenőrzést nem tartott. 
 

VI. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
 
 

Sárbogárd Város közigazgatási területein mintegy 40 civil- és sportszervezet működik. Az 
önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés a táborozások, a civil 
szervezetek rendezvényeinek támogatásában és a szabadidős és sportprogramok 
támogatásában nyilvánul meg.  
 
A labdarúgó utánpótlás ifjúsági sport tevékenység a Sárbogárd SE keretei között 
realizálódik. Utánpótlás neveléssel kapcsolatosan az íjászat, a kézilabda és a kosárlabda 
sportok területén értek el az egyesületek kiemelkedő eredményeket.  
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben is a pályázatok kiírását 
– az alapítványok által benyújtandó pályázatok kivételével – bizottságai hatáskörébe adta 
át az alábbiak szerint: 
 
Oktatási és Közművelődési és Sport Bizottság  

Az OKSB átruházott hatáskörben az előző években döntött a civilszervezetek, a 
sportszervezetek és a nyári táborozással kapcsolatos pályázatok elbírálásáról, az 
2020-as évben sajnos a veszélyhelyzet felülírta ezt a gyakorlatot.  
 
2020. évben a képviselő-testület, illetve a bizottságok az elfogadott munkaterv 
szerint márciusig üléseztek, a kialakult veszélyhelyzet miatt a következő bizottsági 
ülésekre és testületi ülésre augusztusban került sor. 
 
Fenti pályázatok emiatt nem kerültek kiírásra. 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

A Sárbogárdon működő egyesületek és nonprofit szervezetek részére gyógyászati 
és fejlesztési eszközök vásárlására írt ki pályázatot 400. 000.- Ft összegben, 
amellyel a fogyatékkal élőket kívánta támogatni. Erre egy szervezet nyújtott be 
érvényes pályázatot, összesen 208.000,- Ft pályázati értékre. 
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VII. Bűnmegelőzés 

 
A Sárbogárdi Városi Rendőrkapitányság és Sárbogárd Város Jegyzője 2003. november 
24-én együttműködési megállapodást kötött e témában. A Rendőrség a 2020. évi 
tevékenységéről képviselőtestületi ülésen, külön napirendben számol majd be. 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és a tájékozatóban foglaltak elfogadását. 
 

Határozati javaslat: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületejogkörében eljáró Sárbogárd Város 
Polgármestere a "Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről" című napirendet és az 
előterjesztésben foglaltakat, az Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójában és a nevelési - oktatási intézmények 
gyermekvédelmi felelőseinek beszámolójában foglaltakat elfogadom. 
 
Az előterjesztésben foglalt és mellékletben csatolt tájékoztató anyagot az elfogadásáról 
szóló határozattal a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztálya, a közoktatási intézmények és a Sárbogárdi Egyesített Szociális 
Intézmény részére megküldöm. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. május 31. 
 
Sárbogárd, 2021. május 6. 
 

dr. Venicz Anita  
jegyző megbízásából és nevében eljárva: 

 
 

( : dr. Varnyu Péter: ) 
aljegyző - hatósági osztályvezető 


