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Melléklet a 21/2021. (V.31.) határozathoz 

 
BESZÁMOLÓ 

 
a falugondnoki szolgálat 2020. évi működéséről 

 
A falugondnoki szolgálat által nyújtott szolgáltatás a szolgáltatói nyilvántartásba történt 
jogerős bejegyzéshez (működési engedélyhez) kötött tevékenység.  
 
A szolgáltatói nyilvántartásba történt jogerős bejegyzés legutóbbi módosítására 
BOC/01/1867-8/2014. számú 2014. június 4. napján kelt határozattal került sor, amit a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adott ki. 
 A szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés határozatlan idejű.  
 

Az önkormányzat aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 60.§-a alapján a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2013. 
(IV.10.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) 
meghatározta a falugondnoki szolgálat feladatait. 
 
A rendeletalkotás célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között a 
település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgálatokhoz való hozzájutást elősegítse, a 
rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy a település 
lakosságát érintő falugondnoki információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa. 
 
A Falugondnoki szolgálat önkormányzati rendeletben meghatározott feladatai a 
következőek: 
„(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok: 

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,  
b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok  
c) önkormányzati feladatok ellátását segítő, közvetett szolgáltatások. 

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások 
körébe tartozó alapfeladatok: 

 a) étkeztetésben való közreműködés, 
 b) házi segítségnyújtásban való közreműködés, 
 c) közreműködés a szociális közösségi információk szolgáltatásában, 

 d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 

e) az óvodás-, illetve iskoláskorú gyermekek szállítása. 
(3)  A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó, közvetlen, személyes szolgáltatások 

körébe tartozó kiegészítő feladatok: 
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése,  

    segítése, 
  b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésen írtakon kívül egyéb 
alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. 

(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatok 
megoldását segítő, közvetett szolgáltatások: 

a) ételszállítás, 
  b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság számára, 
  c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.” 



 

 
Fentiek alapján a falugondnok feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

A jármű használatával kapcsolatos feladatok: 

- Alkalmankénti ebédszállítás 

- Rászoruló lakosok szakrendelésre, illetve kórházba szállítása 

- Lakossági, önkormányzati ügyintézés és egyéb megbízások elvégzése 

- Lakosság szőlőhegyre történő szállítása április 15. – október 31. közötti időszakban 

 
A kulturális életben való részvétel: 

- Segítséget nyújt a rendezvények szervezésében 

- Az önkormányzat és a társadalmi szervezetek által szervezett közös 
megemlékezéseken részt vesz és a lakosság részéről felmerülő szállítási 
feladatokat is ellátja 

- Minden rendezvényen, eseményen közérdekű információt biztosít a résztvevők és 
lakosok számára 

 
A falugondnoki feladatokat 1999. március 1. napjától Birinyi Jánosné falugondnok látja 
el, feladatai a munkaköri leírásában meghatározásra kerültek. 
 
A Falugondnoki Szolgálat az önkormányzat és a lakosság között a kapcsolattartási 
feladatot is ellátja. 
A Falugondnoki Szolgálat köteles a lakosságtól érkező, az önkormányzatot vagy 
önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb 
információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé. 
 
A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat 
kell ellátnia. 
 
A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó 
feladatellátással ne ütközzön. 
Az egyéb - nem kötelező - szolgáltatási feladatokat csak akkor látja el, ha az a kötelező 
feladatok ellátását nem veszélyezteti. 
 
A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester 
iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében - amennyiben rangsorolni kell - 
a polgármester dönt. 
 
A falugondnoki szolgáltatás alanyi jogon volt biztosítva.  
 
A falugondnok a munkáltatói jogkör gyakorlójával, a polgármesterrel alkalmanként előre 

megbeszélt időpontban munkamegbeszélést tart, valamint az időközben felmerült 

lakossági kéréseket személyesen vagy telefonon intézik, beszélik meg. Ilyenkor a 

közfoglalkoztatottak részére kiadott éppen aktuális munkákat is egyeztetik, amit a 

falugondnok minden reggel továbbít a közfoglalkoztatottak felé. 

A falugondnok az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat legfeljebb alkalomszerűen lát el, 

mert ezt egy szolgáltató végzi. 

Lakossági igénybevételek jellemzően az alábbiak voltak: 



 

- idősek szakrendelésre történő szállítása, 

- lakosok részére, igény szerinti bevásárlás, 

- gyógyszerek beszerzése, 

- közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése, 

A Pandémia ideje alatt bővült a feladatkör, hiszen azon lakosok számára, akik elkapták 

a koronavírust segítséget kellett nyújtanunk az által, hogy bevásároltunk nekik és a 

kapuban elhelyeztük számukra a vásárolt dolgokat. Továbbá igyekeztünk minden 

lakosnak fertőtlenítő szert, szájmaszkokat is biztosítani, melyek kihordását a 

falugondnok végezte. 

A falugondnokot távolléte esetén a polgármester helyettesítette. A helyettesítés 

megfelelően dokumentált volt. 

A szállítási feladatokat ellátó segítő eszköz a falugondnoki jármű, melynek átlagos havi 

futásteljesítménye 800 km körül van, amiről minden hónap első munkanapjaiban 

üzemanyag elszámolás készül, melynek része, hogy minden megkezdett hónapot tele 

tankolt járművel kell indítani. 

2020. évben a falugondnoki jármű által futott km: 10.367 km. 

A 2014. évben beszerzett, a feladatellátást biztosító Volkswagen típusú új 
gépjármű eddig jól, problémamentesen működött, az előírt, szükséges műszaki 
állapot felülvizsgálatára, karbantartására évente rendszeresen sor került, így 
biztonságos szolgáltatást tudunk nyújtani a lakosok részére. 

 
A falugondnoki szolgálatműködtetésének kiadásai: 

 

 2019. év 2020. év 

személyi jellegű kiadások 4.049 e Ft 3.980 e Ft 

dologi jellegű kiadások 493 e Ft 1.251 e Ft 

felhalmozási célú kiadások 472 e Ft 114 e Ft 

összesen: 5.041 e Ft 5.345 e Ft 

 
2020. évben a dologi kiadások az üzemanyag, a gépkocsi üzemeltetésével, 
karbantartásával kapcsolatos költségeket, a biztosítást, a falugondnok munkaruha 
juttatását és egyéb kisebb költségeket tartalmazza. 
 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Falugondnoki Szolgálat a lakosság és az önkormányzat igényeinek kielégítése 
érdekében véleményem szerint jól és hatékonyan működött 2019. évben is. 
Mindazokat a célkitűzéseket, amit az önkormányzat a létrehozásakor megvalósítani 
kívánt meg tudja oldani. 
 
 
Damak, 2021. május 25. 

          

 
   Tóth Szabolcs Balázs 

          polgármester 
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Melléklet a 23/2021.(V.31.) határozathoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A GYERMEKVÉDELMI  FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése, és a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 
10. számú melléklete alapján a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról átfogó értékelést készít az alábbi tartalmi elemekkel: 
 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 
adataira 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, 
kérelmezőkre vonatkozó általános 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 lévő 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 ellenőrzősének 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. 

7.  A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
keretében milyen feladatok, szolgáltatások vesznek részt civil szervezetek 
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drog prevenció stb.) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

A gyermekvédelmi támogatások felépítése: 
 



1. Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
 

a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b. a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
c. az otthonteremtési támogatás, 

 
2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátások: 
a. a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b. a gyermekek napközbeni ellátása, 
c. a gyermekek átmeneti gondozása. 

 
3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi 

szakellátások: 
a. az otthont nyújtó ellátás, 
b. az utógondozói ellátás, 
c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 
4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 

intézkedések: 
a. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 
b. a védelembe vétel, 
c. a családba fogadás, 
d. az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
e. a nevelésbe vétel, 
f. a nevelési felügyelet elrendelése, 
g. az utógondozás elrendelése, 
h. az utógondozói ellátás elrendelése, 
i. a megelőző pártfogás elrendelése. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

 
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, szünidői étkeztetésre 
b) természetbeni támogatásra, (éves szinten, két ízben 6.000 – Ft./gyermek a csak 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek és 6.500 
Ft./gyerek, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túl hátrányos 
helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű) 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére  
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő 
vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy a kormányablaknál is 
előterjesztheti. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a 
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 
meg 

 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, 
vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 



ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte 
be és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a 
nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 

 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó 

esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon 
értéke nem haladja meg a jogszabályban írt értékhatárt. (külön – külön számítva 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát – 570.000 Ft. -, együtt 
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét - 1.995.000-
Ft-. 

 
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-
jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve, ha a tárgyév november 1-jén 
fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást (2020. évben 6.500 - 
Ft., illetve 6.000 - Ft./gyermek). 
 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések  
2020. évre vonatkozóan 

 

Feladat megnevezése Gyermekek száma 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 
száma tárgyév december 31-én  

8 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 
elutasítása 

0 

Megszüntetés 0 

 
Pénzbeli ellátás: 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult után a gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

a) a gyermek tartására köteles, és 
b)  nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságokban, balett 

művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan 
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik  

 
A pénzbeli ellátásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerinti illetékes települési 
önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg. 
 
A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 22 % - a (2019. évben 6.270 - Ft.).  
 
A települési önkormányzat jegyzője annak a családbafogadó gyámként kirendelt 
hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága 
 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az 
augusztus hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett – 



 
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a 

november hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - 
pótlékot folyósít. 

 
 

Pénzbeli ellátással kapcsolatos intézkedések  
2020. évre vonatkozóan 

 

Feladat megnevezése Számbeli adatok 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma 0 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma 0 

Megszüntetés 0 

 
Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet: 
 
A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők: 
 
- a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége 
alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség; 

- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 
- az elégtelen lakáskörülmények; 
 

 
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények 
közül egy fennáll: 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a 
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő 
szülőről, vagy a családba fogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik. Az iskolai végzettségről szóló nyilatkozat megtétele 
továbbra is önkéntes alapon történik. 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, 
ha a gyermeket nevelő szülő bármelyikéről, vagy a családba fogadó 
gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult, vagy a gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésének időpontjában megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy. 
Az alacsony foglalkoztatottság ténye a Járási Hivatal igazolása alapján 
állapítható meg. 

- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 
városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvántartott 
lakókörnyezetben, vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol, 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges 
feltételek. 
 



Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti 
három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; 
elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 
 
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
elbírálásával egyidejűleg kérelemre-külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.  
 

Damak Község területén 2020. évben 7 gyermek esetében került megállapításra a 
halmozottan hátrányos helyzet, illetve 0 gyermek hátrányos helyzetű. 
 

Gyermekétkeztetés 
 

A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata. 2016. január 1. 
napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó 
feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében a szülő 
kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer meleg ételt kell biztosítani 
valamennyi a tanév rendjéről szóló évente meghatározott EMMI rendeletben 
meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak 
megfelelő zárva tartási időtartamára eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek ( 5 hónapos kortól -18 éves korig) részére ideértve azokat a 
gyermekeket is,akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai 
tanulói jogviszonnyal.  
Ennek megfelelően 2020. évben a tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 43, az őszi 
szünetben 5, a téli szünetben 7 napon át biztosítottuk a napi egyszeri meleg 
étkezést. 
 
 
 
 
 

Lefőzött adagok száma: 
 

Időszak Tavaszi Nyári Őszi Téli 

Adagok 12 301 30 42 

Étkező gyermek  6 7 6 6 

 
2020-ben összességében 385 adag került lefőzésre.  
A nyári étkezésben részesülőket minden esetben értesítettük, természetesen a 
törvényes hozzátartozó erre vonatkozó igényének bejelentése után. Megállapítható, 
hogy a lefőzött 385 adag átvételre került.  

Törvényességi vizsgálatok: 

Törvényességi ellenőrzés lebonyolításához 2020. évben nem került sor. 

 

Demográfiai mutatók: 

A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Damak Községben 2020.  
december 31- re vonatkozóan 
 

Korosztályok Férfi Nő Lakosok száma 
összesen  

0-18 év  26 23 49 



19-23 év 6 7 13 

24-35 év 18 21 39 

36-50 év 35 23 58 

51-60 év 23 24 47 

61 felett 16 25 41 

Összesen: 124 123 247 

 
 
 
Damak, 2021. 05. 19. 
 
       

     Dr. Vártás József 
       jegyző 














































































































