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A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 2012. ÉVRŐL
Az 1997. évi XXXI. tv. 96. §. /6/ bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület
megtárgyal.
Az Önkormányzatnak a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása nemcsak törvényben előírt
kötelessége, hanem alapvető érdeke, hogy a gyermekek és az ifjúság testi, értelmi és érzelmi fejlődését
figyelemmel kísérje abból a célból, hogy a település törvénykövető állampolgáraivá válhassanak.
A gyermekvédelmi törvényben és a szociális törvényben előírt intézkedések révén, valamint a pénzbeli és
természetbeni támogatások és ellátások során azok a fiatalok és gyermekek kerülnek az Önkormányzat
látókörébe a jelzőrendszer jóvoltából (védőnő, iskola/óvoda gyermekvédelmi felelőse, családgondozó,
rendőrség stb.) akiknek a fejlődése a szülő/ gondviselő magatartása, életvitele, a kiskorú magatartása vagy
anyagi okok miatt nem megfelelően biztosított.
Az elmúlt évben a legfontosabb és legjellemzőbb veszélyforrásokat a gyermekekre nézve az anyagi
problémák, párkapcsolati problémák, munkanélküliség, idő hiánya és az előző faktorok okozta feszültség
következményeként a gyermeknevelési problémák, elhanyagolása jelentették. Ezen tényezők gyakran odavissza kölcsönhatásban állnak, így általában több faktor együttes megléte alakítja ki a veszélyeztetettség
tényét.
A törvény által biztosított ellátások és támogatások e problémákra csupán tüneti kezelést nyújtanak.
A probléma valódi okának megszüntetésére a kiskorú családi hátterét jelentő személyek és a
gyermekvédelmi rendszer tagjai közötti együttműködés útján látunk nagyobb esélyt, bár a lehetőségek e
téren is korlátozottak, hiszen a jogszabályok tényleges hatékony cselekvésre, valódi megoldásra lehetőséget
nem biztosítanak sem a jegyző, sem egyéb szereplők számára.
Jelen beszámolóban leírtak során képet kaphatunk arról, hogy az intézkedések, valamint az ellátások és
támogatások milyen jellegű problémák kezelésére szolgálnak.

A település bemutatása

I. Helyzetelemzés
Rábapatona Győr város agglomerációjában, attól délnyugatra helyezkedik el, a Rába folyó bal
partján. Közigazgatási területe Győrével határos, területe 39,74 km2.
A település érintkezik a Győrt Sopronnal összekötő 85 számú főúttal és vasúttal. Az M1-es
autópálya 6 km-re található.
A vezetékes ivóvíz- és gázszolgáltatás, a szervezett és szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás ill. a telefon és
internet (vezetékes és wifi) hálózat mára megoldott a településen. A csatornarendszer kiépítése is
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befejeződött. A családok szociális helyzetét a 90-es évek gazdasági, társadalmi változásai
kedvezőtlenül befolyásolták. A termelőszövetkezet a rendszerváltás után megszűnt, az itt élő emberek
egy részéből kényszervállalkozó vagy őstermelő lett.
A település 2474 fős lélekszámú. A lakosság nagyobb része aktív korú. A munkaképes polgárok
jelentős hányada naponta ingázik Győrbe, illetve a településen végez vállalkozási tevékenységet.
Rábapatona községre jellemző volt az évszázadok folyamán, hogy nehezen fogadta be a
betelepülőket, ezért viszonylag zárt közösséget alkotott. Az utóbbi években ez a tendencia
megváltozott és érzékelhetővé vált a betelepülők egyre növekvő létszáma.
Az önkormányzati feladatok közül társulás keretében történik hulladékgazdálkodási, a gyermekjóléti,
családi napközi működtetése.
A szociális feladatok közül a szociális étkeztetést az önkormányzat végzi a többi szociális szolgáltatást
(családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családi napközi, nappali szociális ellátás) a Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye látja el.
Az önkormányzat tagja a győri székhelyű többcélú kistérségi társulásnak.

I./1. Demográfiai adatok 2012. évben

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

Férfiak

Nők

1210
1207
237
301
380
289

1259
1258
216
288
362
392

Rábapatona
összesen
2469
2465
453
589
742
681

2012. évben a 0-18 éves korosztály (453 fő) korcsoportonkénti megoszlása a következő:
0-3 év
4-6 év
7-14 év
15-18 év

82 fő
82 fő
184 fő
105 fő

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok túlnyomó részt ezen korosztályokra korlátozódnak.
Óvodai, általános iskolai ellátásban (3-14 év) 266 fő részesült 2012. december 31-én.

I/2. Munkanélküliségi adatok
Az országos munkanélküliség ráta 2012. III. negyedévében 12,1 % volt, amely az előző év azonos
időszakához képest 1,5 százalékponttal, az előző negyedévihez képest 0,24 százalékponttal magasabb.
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Győr-Moson-Sopron megyében a 2012. évben a 24 hónapja megszakítás nélkül nyilvántartásban lévő
álláskeresők száma 670 fő. A 13-24 hónapja megszakítás nélkül 2574 fő, 7-12 hónapja pedig 3405 fő
szerepel a nyilvántartásban.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint Győr-Moson-Sopron megyében 2012. évben 14.296 fő
álláskereső volt, amelyből 1.020 pályakezdő, 2.125 fő 25 évesnél fiatalabb, 7.105 fő férfi 7.191 fő nő. 2012.
évben a tartós munkanélküliek aránya 19,7% volt.

Rábapatonán a munkanélküliség relatív mutatója (nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú

népesség %-ában) 6.92 % (2012-ben ez a mutató 6.01 % volt), amely magasabb a megyei átlagnál (4,73%).
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Győri Kirendeltség és Szolgáltató
Központja adatai alapján 2013 első negyedévben a következők szerint alakult településünkön az
álláskeresők száma: összes regisztrált álláskereső: 72 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 11 fő
részesül.

II. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
II/1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

A Képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg azoknak a gyermeket gondozó
családoknak, akiknek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni és az alkalmanként jelentkező
indokolt többletkiadásaik miatt anyagi segítségre szorulnak - különösen a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség
vagy iskoláztatás-miatt anyagi segítségre szorul.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2012. évben községünkben 15 gyermek 6 család részére került
megállapításra. 100.000,- Ft.
II/2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult legyen:
-gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére (óvodában és az ált. isk. 1-6 évfolyamán
ingyenesen, 7-8. évfolyamon 50%)
-pénzbeli támogatásra (évente két alkalommal 5800 Ft)
-ingyenes tankönyv igénybevételére

Összehasonlító adatokat tartalmazó táblázat (2011/2012):
2011 (fő)
Rendszeres
gyermekvédelmi 52
kedvezményben
részesülő
gyermekek száma

2012 (fő)
32

A kedvezményt 2012. évben 15 család 32 gyermeke vette igénybe. 2012. év december hónapjában 33
gyermeknek volt fennálló támogatása.
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők közül 55 általános iskolai gyermek részesült
ingyenes tankönyvben 2012. szeptember 1-jén.
2012. évben 22 gyermek ingyenes étkezésben, 22 gyermek 50 %-os kedvezményben, 3 gyermek
pedig tartós betegsége miatt részesült 50% étkezésben.
Évente két alkalommal gyermekenként járó pénzbeli támogatásként 382.800,- Ft került kifizetésre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt általában azok a kisgyermekes szülők kérték, akiknek óvodás
gyermekeik is vannak, hiszen az ingyenes óvodai étkezés nagy segítséget jelent a családok számára.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült családok közül
2 család
2 család
7 család
4 család

4 gyermekes
3 gyermekes
2 gyermekes
1 gyermekes

II/3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban az önkormányzattól 34 fő egyetemi és főiskolai
hallgató részesült támogatásban, havonta 3.000,- Ft összegben. (A támogatás évente 2*5
hónapra szól.) Ez évente 1.020.000,- Ft kiadással terheli az önkormányzat költségvetését.

III. Gyermekjóléti alapellátások
•

Iskolai napközi

Községünkben 2012. évben átlagosan 29 gyermek járt napközibe, 23 gyermek járt tanulószobai
foglalkozásra. A gyermekek nagy része a nagyszülőknél, közeli rokonoknál töltik a délutánt, de évről-évre
egyre nagyobb az igény az iskolai napközi és a tanulószobai szolgáltatásra. Elsősorban azok a gyermekek
járnak napközibe, akikkel a szülők nem tudnak otthon foglalkozni, a nagyszülők még aktív korúak vagy a
napi ellátás nem megfelelő a családban.
Településünkön a Katica Óvoda 6.30 órától 17 óráig tart nyitva, a napközit pedig hetente 3 alkalommal 5
órában, hetente 2 alkalommal 4 órában vehetik igénybe a gyermekek.
A(z akkor még) Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai óvodájába 2012. májusban 99 gyermek, októberben 90
gyermek volt ténylegesen beíratva, átlagosan 64 gyermek látogatta. A helyi általános iskolába 156 gyermek
járt.
A családi napköziben az ellátást 3 fő gondozóval szintén a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye végzi a bölcsődei és az óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek
számára. 2 gondozónő 7 gyermek ellátását végezheti, 1 gondozónő pedig 5 gyermek ellátását végzi.
2012. évben teljes kihasználtsággal működött az intézmény, így folyamatosan 12 gyermek vette igénybe ezt
az ellátási formát.
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•

Gyermekjóléti Szolgálat működése

A Gyermekjóléti Szolgálat és a családgondozói feladatkört 2003. április l-től a téti székhellyel működő
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye látja el.
Az Intézmény gondozónője Inhaizer Izabella, hetente két napot tölt Rábapatonán.
Fogadóórái:
hétfő és kedd: 9 órától - 13 óráig
12.30 órától 15.30 óráig az IKSZT épületében.
A családgondozó fogadóórán kívül a családokat látogatja.
A gyermekjóléti szolgálat főként megelőző tevékenységet folytat. A rendkívül szűkös lehetőségek és az
igen kiterjedt feladat és hatáskör miatt elsősorban a tájékoztatás, koordináció, a támogatáshoz jutáshoz
való segítés, a jelzőrendszer kétirányú működtetése, a tanácsadás a tevékenységi köre.

A gyermekjóléti szolgálat 8 családban 10 gyermeket gondozott, 1 átmeneti nevelt gyermek családját
gondozta, illetve tanácsadás keretében 16 esetben tartotta a kapcsolatot. A kezelt problémák száma 113
volt .
Védelembe vételi tárgyalást egy ízben tartott a Jegyzői Gyámhatóság.

IV. Gyermekvédelmi gondoskodás
Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem
biztosítható és ez a gyermek fejlődését veszélyezteti az önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe
veheti. A gyermeknevelési probléma több esetben igazolatlan iskolai hiányzást takar, melyben sok esetben
a szülők nevelésben nyújtott következetlensége a fő ok.
2012. évben egy gyermeknél volt védelembe vétel.

Rábapatona, 2013. április 19.

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

