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ELŐTERJESZTÉS
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
Csorvás Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2021. évi ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést meg kell küldeni a Békés
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályának, mint illetékes gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől
számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Amennyiben
javaslat érkezik, a képviselő-testületnek hatvan napon belül érdemben meg kell vizsgálnia azt,
és az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatnia kell a gyámhatóságot.
A települési önkormányzat átfogó értékelésének tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg. E jogszabályban meghatározott
tartalmi követelmények alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról az alábbiakban számolok be:
1. Csorvás város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira
Csorvás város személyiadat- és lakcímnyilvántartó programja alapján Csorvás város
lakónépessége 2021. december 31-én 4645 fő.
A 0-2 éves korúak száma 128 (ebből 2021-ben született 44 gyermek), a lakónépesség 2,7 %-a.
A 3-5 év közöttiek száma 114 fő, a lakónépesség 2,4 %-a.
A 6-14 év közöttiek száma: 320 fő, a lakónépesség 6,9 %-a.
A 15-17 év közöttiek száma: 114 fő, a lakónépesség 2,4 %-a.
A 18 évesek száma: 66 – a lakónépesség 1,4 %-a.
A 19 és 24 év közötti fiatalok száma: 262 fő, a lakónépesség 5,7 %-a.
A 25 és 65 év közötti lakosok száma: 2589, a lakónépesség 56,4%
65 évesnél idősebb lakosok száma 1052 fő, a lakónépesség 22,9 %-a.
A lakónépesség száma 4645 fő, melyből a kiskorúak száma 676 fő, azaz az összlakossághoz
viszonyítva a kiskorúak aránya 14,7%.
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A népesség megoszlása 2021-ben
nyugdíja s korúa k;
1052; 23%

a ktív korúa k; 2917;
62%

gyermekek; 676;
15%

2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem
összege, és a család vagyona a jogszabályban meghatározott mértéket nem haladja meg.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek a szociális helyzete alapján jogosult
a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
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b) meghatározott pénzbeli támogatásnak,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételére.
A b) pontban meghatározott pénzbeli támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
illetve ha a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév
november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatást nyújt alap- (6000,- Ft), vagy emelt
összegben (6500,- Ft), attól függően, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az adott időpontban a
gyámhatóság határozata alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.
2020. december 31. napján 72 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeket tartottunk nyilván az akkor hatályos, a veszélyhelyzetre is tekintettel lévő
jogszabályok alapján.
A 2021-ben 2 fő részére állapítottuk meg ezt a jogosultságot, míg megszűnéssel egyetlen
jogosult sem volt érintett. 2021. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő 77 fő közül 69 fő kiskorú mellett 8 fő nagykorú szerepelt
kedvezményezettként a nyilvántartásunkban.

Jogszabályhely

478/2020. (XI.3.)
Korm.r.

Hatály
ettől

Hatály
eddig

2020.11.04. 2021.02.07.

Miről rendelkezik

Meghosszabbodással
érintett időszak

Meddig
hosszabbodik
meg

A veszélyhelyzet
kihirdetéséről.

556/2020. (XII.4.)
Korm.r. a
veszélyhelyzet ideje
A hatálybalépéskor
alatt teendő, egyes
fennálló és a
szociális és
veszélyhelyzet ideje
gyermekvédelmi
alatt lejáró
ellátásokkal kapcsolatos
2020.12.05. 2021.12.01. rendszeres
intézkedésekről,
gyermekvédelmi
valamint a szociális és
kedvezményre való
gyermekvédelmi
jogosultság
szolgáltatásoknak a
meghosszabbodik.
veszélyhelyzet ideje
alatt elrendelt működési
rendjéről 9.§
A veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a
27/2021. (I.29.) Korm.r. 2021.02.08. 2022.05.31. veszélyhelyzeti
intézkedések
hatálybalépéséről.
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2020.12.05. veszélyhelyzet ideje

A veszélyhelyzet
megszűnésének
hónapját követő 2.
hónap végéig.

2021. évi XCIX. tv. a
veszélyhelyzettel
összefüggő átmeneti
szabályokról (Átmeneti
tv.) 96. § (3)

A jogosultság
2020.11.04. 2021.12.01. 2022.01.02 fennállási idejének
2021.12.31.
meghosszabbításáról.

647/2021. (XI.30.)
Korm.r. a
veszélyhelyzettel
összefüggő átmeneti
Átmeneti tv. 96. § (3)
szabályokról
bekezdésétől eltérő
szóló 2021. évi XCIX.
2021.12.29. 2022.05.31.
jogosultsági határidő
törvény hatálybalépésére
megállapításáról.
tekintettel egyes
törvények eltérő
alkalmazásáról 8/A. §
(2)

2020.11.04-e és a
veszélyhelyzet
megszűnését követő
30. nap között

A törvény.
hatálybalépésének
hónapját követő
második hónap
utolsó napjáig.
(2022.02.28.)

A veszélyhelyzet
megszűnésének
hónapját követő
második hónap
utolsó napjáig.

A fenti táblázatban megpróbáltuk összefoglalni, hogy a koronavírus világjárvány ideje alatt
hogyan alakult a jogszabályi környezet a fennálló, és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények jogosultsági idejének meghosszabbodása
tekintetében. A veszélyhelyzet elrendelését (2020.11.04.) követően megjelent 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 szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet, amely a
2020.12.05.-én fennálló, de a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró jogosultságok esetére
vonatkozóan rendelkezett a jogosultsági határidő meghosszabbításáról. A 2021. évi XCIX.
törvény (ún. Átmeneti törvény) a 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelettel ellentétben nem
2020.12.05-ei, hanem 2020.11.04-i kezdő dátummal határozta meg a jogosultságok
meghosszabbítással érintett időszakának kezdő időpontját. Ennek megfelelően, az EMMI - a
törvényben meghatározott kezdő időponttól lejáró jogosultságokra tekintettel - 2021.
augusztus 25-én tájékoztatott bennünket a pénzbeli támogatások pótrendelésének
lehetőségéről. Míg az Átmeneti törvény hatályba lépése előtt a veszélyhelyzet végéhez
kötötték a jogosultságok jogszabályban rögzített meghosszabbítását, az Átmeneti törvény
2022. február 28. napját határozta meg a meghosszabbodás lejártának időpontjaként. Ezt az
időpontot írta felül a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi
XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló
647/2021. (XI.30.) Korm. rendelet, amely ismételten a veszélyhelyzet megszűnésének
hónapját követő 2. hónap végéig rendelkezett a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmények jogosultsági határidejének meghosszabbodásáról.
Érdekesség, hogy a PTR-ben (Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere) megszűntként
szerepelnek a veszélyhelyzet alatt lejáró, de a jogszabály alapján egyidejűleg
meghosszabbodó jogosultságok. A jegyzőnek a saját nyilvántartásában (WinSzoc) is rögzített
jogosultsági állapotok PTR-rel való harmonizálása később válik lehetővé. A PTR
üzemeltetőinek 2021.07.22. napján kiadott tájékoztatása szerint ugyanis a jogosultságok
automatikus meghosszabbításával kapcsolatos informatikai fejlesztés még folyamatban van,
és a fejlesztés jogosultsági időtartamot felülíró részének élesítésére majd csak a
veszélyhelyzet megszűnési időpontjának ismeretében kerülhet sor.
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A Gyvt. 20/A.§-a szerint alapösszegű pénzbeli támogatást kapnak azok a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, akik nem minősülnek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetűnek, és emelt összegű támogatást kapnak azok, akik hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. 2021. év augusztus hónapban 32 család 74 gyermeke
(71 fő kiskorú és 3 fő nagykorú) részesült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó pénzbeli támogatásban, és 2021. év novemberében szintén 32 család 74 gyermek
(71 fő kiskorú és 3 fő nagykorú) jogán vehette fel ugyanezt a támogatást. A mérleg nyelve az
alapösszeg felé billen.
Három család 3 gyermeke esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma külön levélben
értesített bennünket arról, hogy számukra a pénzbeli támogatás lehívásáról intézkednünk kell,
és a kifizetést az Átmeneti tv. hatálybalépésekor teljesíthetjük. Így összességében 35 család
77 gyermeke (73 fő kiskorú és 4 fő nagykorú) részesült a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásban 2021-ben.
A 2021. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok
száma, a gyermekek száma szerint:
4 vagy 5
6 vagy több
gyermek
gyermek
8
4
2
Ebből gyermekét egyedül nevelő szülő
1
1
0

1 gyermek

2 gyermek

12

7

8

2

3 gyermek

Összesen
33
12

A 2021. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
száma életkor szerint:
6 éves kor
alatt
23
1

6-13 éves

14-17 éves

18 felett-

29
16
9
Ebből: tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermek
0
1
1

Összesen
77
3

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Erre a pénzbeli ellátásra a Gyvt. rendelkezései szerint az jogosult, aki
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családbafogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozója,
- aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, balettművészeti 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.
Ilyen típusú támogatás megállapítására – az arra való jogosultság hiánya miatt – 2021-ben
nem került sor.
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Települési támogatás
2021-ben rendkívüli települési támogatást vehettek igénybe azok a rászorulók, akik
létfenntartási gondokkal küzdöttek, és a családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladta
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedül élő
személy esetében a 200%-át (57.000,- Ft). További feltétele volt a támogatásnak, hogy a
rászoruló az önmaga vagy a családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudott.
Ennek a támogatásnak az összege támogatási alkalmanként 10.000,- Ft, a gyermeket nevelő
családok esetén gyermekenként további 5.000,- Ft volt.
Az önkormányzat 2021-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket
nevelő szülők erre irányuló kérelmének helyt adva, 17 alkalommal, 15 személy részére
nyújtotta ezt a támogatást, összesen 400.000,- Ft összegben.
Gyermek születéséhez nyújtható támogatást 50.000,- Ft összegben 35 esetben nyújtott 2021ben az önkormányzat, amely az újszülöttek életkezdését összesen 1.850.000,- Ft-tal segítette.
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatások rendszeréről,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 13/B.§-a szerint: „A polgármester
méltányossági jogkörében eljárva, a költségvetésben rendelkezésre álló források
figyelembevételével, települési támogatásként egyszeri támogatásban részesítheti azon
szociálisan rászoruló személyeket, vagy személyek egy részét, akik szerepelnek a szociális
nyilvántartó rendszerben.”
E szabály szerint azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúak és
nagykorúak, akiknek e jogosultsága 2021. augusztus 1. napján fennállt, egyszeri, jogosult
gyermekenként 15.000,- Ft készpénztámogatásban részesültek a beiskolázási költségek
viseléshez való részleges hozzájárulásként. 2021. augusztus 18-án 32 család 74 gyermeke
részesült ilyen támogatásban, összesen 1.110.000,- Ft értékben.
2021. november 25-én szintén a fenti jogszabályhelyre hivatkozva részesítette a Polgármester
egyszeri 15.000,- Ft-os támogatásban azokat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultakat, akiknek e jogosultsága 2021. november 1. napján fennállt. Ekkor 29 család 70
gyermekének, összesen 1.050.000,- Ft-tal tehettük szebbé a karácsonyi ünnepeket.
Az ÖR 13/A.§-ának megfelelően a közlekedési költségekhez való hozzájárulásként
támogatásban részesültek azok a speciális ellátást biztosító nevelési-oktatási intézményben
tanulmányokat folytató, illetve korai fejlesztésben-gondozásban részt vevő különleges
bánásmódot igénylő gyermeket nevelő szülők, akik egy másik településen biztosítják
gyermekük számára a nappali rendszerű tanulmányok folytatását. A köznevelési intézmények
13 speciális nevelési igényű gyermek tanulói jogviszonyát igazolták. Számukra egyszeri,
jogosult gyermekenként 60.000,- Ft összegű készpénztámogatást nyújtottunk 2021. december
9-én, összesen 780.000,- Ft értékben.
Az Önkormányzat 2021-ben 990 q barnakőszén tüzelőanyag kiosztásáról gondoskodott 2021.
november 1. és 2022. február 9. között. Ezt a lehetőséget a Belügyminisztérium 2021. évi
szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatán nyertük el, és a pályázatban
meghatározott feltételeknek megfelelő, rászorulónak minősülő 99 jogosult háztartásnak
osztottuk ki.
A 990 q barnakőszén értéke 3.771.900,- Ft volt, melyből az önkormányzatot 628.650,- Ft
(990q*(500Ft*1.27%)) önrész terhelte. A szállítási költség ezen felül 817.245,- Ft volt.
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A jogosultak között 19 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ezen belül 25
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család szerepelt. A
támogatással érintett családoknál a gyermekek száma összesen 52 volt.
A hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet vizsgálata és megállapítása
A Gyvt. 67/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33.§-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott
személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéshez szükséges feltételek.
(2)
Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.”
Településünkön a 2021. december 31-én nyilvántartott 77 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek közül 23 fő hátrányos helyzetű, és 11 fő halmozottan
hátrányos helyzetű volt. A gyermekek számára a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása számos többletkedvezményre biztosít jogosultságot. Ilyen jogosultság például
az, hogy:
▪ minden esetben ingyenes a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel, így ők térítési díjat nem
fizetnek;
▪ amennyiben az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további
felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell részesítenie a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat;
▪ a www.felvi.hu honlap tájékoztatása szerint minden képzési területen, tehát az
alapképzésben, az osztatlan képzésben, a mesterképzésben és a felsőoktatási
szakképzésben a felvételi eljárás során többletpont adásával előnyben kell részesíteni

7

▪

▪
▪

▪

azt a jelentkezőt, aki a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét megfelelően
igazolja;
a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai
sikeressége érdekében óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató
és integrációs felkészítést kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban
megvalósuló tevékenységek az együttnevelés, az egyéni tanulástámogatás, a szülőkkel
való kapcsolattartás és az intézményfejlesztés;
a középfokú oktatási intézményekbe történő bejutás, a sikeres továbbtanulás
érdekében a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma tanulókat
célzó Útravaló-MACIKA Ösztöndíj programba való bekerülés lehetősége;
az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, és az
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez, és a
felsőfokú tanulmányok folytatásához szükséges felszereléshez, a sikeres
szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális, egészségügyi támogatást a hátrányos, és a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a rászoruló tanulók számára, kollégiumi
elhelyezéssel;
a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és családja jogosult arra,
hogy a kedvezményekről tájékoztatást, és a támogatások igénybevételéhez segítséget
kapjon a gyermekjóléti szolgálattól;

A Gyvt. 21/C. §-a szerint a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében
a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű
gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetést a
a) bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43
munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az
őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén
belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek
részére biztosítani.
Pénzbeli támogatás
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a Gyvt. 67/A. § szerinti
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete, és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
emelt összegű pénzbeli támogatást nyújt.
2021. december 31-én 10 családban neveltek hátrányos helyzetű gyermekeket, 4 családban
pedig halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. (A számok nem mutatják a
nevelőszülőknél lévő, ott ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelésbe vett halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeket.)
A településen élő 676 kiskorúból 68 jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Ez a
gyermekek 10%-a. A 14 hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a
kiskorú lakosság körében 2%.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
A Képviselő-testület 2020-ban is úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz, ezért a 2021. évi költségvetésében is
biztosított forrást erre a célra. A 2020. őszén kiírt ösztöndíjprogramra 2 pályázat érkezett. Az
„A” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák havonta 10.000,- Ft/fő összegű
pénzbeli támogatásra szerzett jogosultságot, 2021. tavaszától 10 hónapra.
A pályázatot 2021-ben is kiírtuk. Erre 2 db „A” típusú érvényes pályázat érkezett, így két
hallgató nyert havonta 10.000,- Ft/fő összegű pénzbeli támogatást, 2022. tavaszától 2 félévre,
azaz 10 hónapra.
A gyermekétkeztetés
Településünkön a gyermekétkeztetést évek óta a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.
A 2020/2021-es tanév/nevelési év megkezdésekor hatályos Gyvt. 21/B.§-a rögzíti, hogy a
szülők milyen jogcímeken igényelhetnek kedvezményt intézményi gyermekétkeztetésben
résztvevő gyermekük számára.
21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben
részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha ba)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya
alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív
kedvezményével kell biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) 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
az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi
gyermekétkeztetésben;
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c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi
gyermekétkeztetésben.
(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy
jogcímen vehető igénybe.
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.)
kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
Csorváson a gyermekétkeztetést havonta átlagosan 353 gyermek vette igénybe 2021-ben.
Közülük 244 gyermek 50%-os vagy 100 %-os kedvezményben részesült, ami az étkeztetésben
résztvevők 74 %-át teszi ki.
A 2021. évben kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma:

Térítés
mértéke
100 % -os
térítési
díjkedvezménnyel
étkezők
50%-os térítési
díjkedvezménnyel
étkezők
Az étkezésért teljes
térítési díjat fizetők
Összesen

Kedvezményben részesülők száma (fő)
Általános Iskola
Óvoda és Bölcsőde
(napközisek és
Összesen
menzások)
154

34

188

-

56

56

5

80

85

159

170

329

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
A Gyvt. 94. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekvédelem
helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, az önkormányzat területén lakó
gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat a Gyvt.-ben foglaltak
szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti
szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi
és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
Csorvás Város Önkormányzata a Gyvt. 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási
feladatait 2021-ben is az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő
Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata által, az
intézmény Csorvás, Móra u. 29. sz. alatti telephelyén, társulás keretében biztosította.
A gyermekjóléti szolgáltatást végző családgondozók külön beszámolóban adnak tájékoztatást
a 2021. évi munkájukról.
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Az előzőeken túl, Csorvás Város Önkormányzata a Gyvt. 2021. évben hatályos, alábbi
jogszabályhelyeinek alapulvételével járt el gyermekvédelmi ügyekben, és tekintette magát
jelzőrendszeri tagnak:
• a Gyvt. 2. § (1) bekezdése – többek között - a helyi önkormányzat részére is feladatként
jelöli meg a Gyvt. alkalmazását, és a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembe
vételét, amikor rögzíti: „2. § (1) A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok,
gyámhatóság, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat), más
szervezetek és személyek e törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló
érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el.”
• a Gyvt 17. § (1) bekezdése szerint az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a
törvényben meghatározott alaptevékenység keretében b) a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatók, illetve o) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében
kijelölt szerv.
Ugyanezen szakasz további bekezdései köteleznek a jelzési kötelezettség teljesítésére,
továbbá biztosítják a jelzést tevő adatainak zártan kezelését, illetve utalást tartalmaznak
további szakmai módszertanok alkalmazására:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó szolgáltatónál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek
önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit
képviselő társadalmi szervezet is élhet.
(2a) A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek
bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy
adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és
hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség
megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
(3a) A jelzőrendszeri tagok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének és működtetésének
szakmai módszereit alkalmazva járnak el, amelyeket a miniszter az általa irányított
minisztérium honlapján közzétesz.”
Mindezekre figyelemmel a munkánk során hasznosítjuk a kormány.hu oldalról letölthető,
2016. áprilisában készült „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és
jelzőrendszer folyamatairól szóló protokoll”-t, és a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól szóló
szakmai ajánlás”-t ugyanúgy, mint a 2017. augusztusában kiadott, „A gyermekvédelmi
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észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és
megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan”-t.
Az alkalmazott eljárásrend kialakításánál segítséget jelentett a Békés Megyei Kormányhivatal
által 2017-ben kidolgozott „Békés Megyei Partnerségi Protokoll” is. A Protokoll azzal a céllal
készült, hogy a jogszabályi környezet rendszerszintű áttekintésével valamennyi jelzőrendszeri
tag számára teljes képet nyújtson a jelzőrendszeri tagok feladatának, szerepének tartalmáról.
A Protokoll egyben egy olyan eljárásrend lefektetésére is hivatott, amely a gyermeket érintő,
azonnali intézkedést igénylő súlyos veszélyeztetés felmerülése esetén segíti a gyámhatóság
feladatellátását, illetve meghatározza és összehangolja a gyámhatóság és a jelzőrendszer
együttműködésének szabályait.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 2020. január 1. napján hatályos állapota a 9. §-ban az alábbiakat mondja ki:
„(3) A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között,
előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést
kell szervezni. A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer
azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők
megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
(4) Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves
szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. Az intézkedési terv
tartalmazza
a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
c) az éves célkitűzéseket, és
d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának
javítása érdekében tervezett lépéseket.
(5) Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg
kell hívni
a) a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a
jegyzőt,
b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások
fenntartóit,
c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények
képviselőit,
d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,
e) a gyámhivatal munkatársait,
f) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és
g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.”
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Gyár.) 2020.01.01-én hatályos időállapota szerint új elemként a települési önkormányzat
hatáskörébe utalja az alábbi feladatokat:
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„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,”
„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,”
„(2) A települési önkormányzat jegyzője az (1) bekezdés a)-b) és j)-k) pontja szerinti
ügyekben hozott határozatát megküldi a gyámhivatalnak.”
Az anyakönyvvezető tájékoztatása szerint 2021-ben Csorváson 5 apa nélkül anyakönyvezett
gyermeket tartottunk nyilván, ebből a tárgyévben 4 gyermek esetében került sor teljes hatályú
apai elismerő nyilatkozat megtételére.
A Gyár. módosításával bővültek a jegyző gyámhatósági feladatai. 2020. január 1-től a
települési önkormányzat jegyzője került kijelölésre családvédelmi koordinációért felelős
szervként, így a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009.
évi LXXII. törvény alapján a jegyző jár el a hozzátartozók közötti erőszak megelőzésével és
ártalmainak csökkentésével kapcsolatban. 2021-ben ilyen intézkedést igénylő ügy nem volt.
A gyermekek napközbeni ellátása
A Gyvt. 41.§ (1) bekezdése értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell
megszervezni azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei, vagy a törvényes képviselői a
munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a
gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, a munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, a nappali rendszerű iskolai
oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, vagy
felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, illetve betegségük vagy
egyéb ok miatt a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni
ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, a törvényes képviselő
munkarendjéhez igazodik. A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az
átmeneti gondozásban, és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.
Önkormányzatunk a gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásának
formái közül a bölcsődei ellátást, továbbá a gyermekek óvodai nevelését a Csorvás Város
Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézmény keretében biztosítja.
A Gyvt. 21/C.§ szerint
(1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti
esetben
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a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének
megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
A 2020/2021-es tanév tavaszi szünetében 12, a 2021/2022-es tanév őszi szünetében 11, a téli
szünetében pedig 14 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője jelezte
a gyermekének ingyenes szünidei étkeztetésére vonatkozó igényét.
A 2020/2021-es tanév nyári szünetében 53 munkanapon biztosítottunk ingyenes déli meleg
főétkezést annak a 17 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek, akiknek a
szülei ezt az ellátást igényelték.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. §-a mondja ki, hogy: „13/A. § (5) A szünidei
gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős programot
biztosíthat a gyermekek számára, különösen a nyári szünet időtartama alatt.”
A nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításával a Képviselő-testület a gazdasági társaságát,
a Csorvási Nonprofit Kft.-t bízta meg, s az ehhez szükséges személyi és dologi kiadásokra
300.000,- Ft összegű támogatást nyújtott a 2021. évi költségvetése terhére. A Kft. által
szervezett 8 nyári táborban összesen 18 általános iskolás korú gyermek vett részt 2021.06.21.
– 2021.08.13. között.
Átmeneti gondozás
A gyermekek átmeneti gondozását (Gyvt. 45. §) a szülői felügyeletet gyakorló szülő
kérelmére ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő az
egészségügyi körülményei, az életvezetési problémája, az indokolt távolléte vagy más
akadályoztatás miatt a gyermek nevelését a családban megoldani nem tudja.
Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását az Orosházi Családok Átmeneti Otthonát
működtető Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján biztosítja
abban az esetben, ha az előzőekben ismertetett bármely ok miatt az szükséges. 2021-ben nem
került sor a segélyszervezet szolgáltatásának igénybe vételére.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések, továbbá a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet végzők működését
engedélyező hatóság ellenőrzésének tapasztalatai
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Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje vonatkozásában az alábbi
ellenőrzések történtek 2021-ben:
Hatósági ellenőrzést tartott a Békés Megyei Kormányhivatal az óvodánál, vizsgálva a
csoportlétszámra vonatkozó szabályok betartását, a gyermekek balesetvédelmére, a kötelező
tanügyi nyilvántartások vezetésére és az annak valódiságára vonatkozó rendelkezések
megtartását. Az ellenőrzés iratbekéréssel zajlott 2021. szeptember 9-től kezdődően a nemzeti
köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38. § (1)
bekezdésének e) pontja, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal 2021. évi ellenőrzési terve
alapján.
• Az óvoda alapító okiratának vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az nem tartalmazza
a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámokat a több gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése köznevelési
alapfeladat tekintetében.
• A felvételi előjegyzési naplóban nem került kitöltésre annak az óvodának a megnevezése,
ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották, a kijelölt óvoda megnevezését, annak a
tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesült-e bölcsődei vagy óvodai
ellátásban, a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit, a felvételi elbírálásnál
figyelembe vehető egyéb szempontokat, valamint az óvodavezető javaslatát.
• Az óvodai csoportnaplóban nem tüntették fel annak megnyitási helyét és időpontját,
valamint hiányzott az óvodavezető aláírása.
• Az óvodai törzskönyvben az óvoda könyvtárára vonatkozó adatok nincsenek kitöltve.
• A felvételi és mulasztási naplóban az egyik csoportba járó sajátos nevelési igényű gyermek
esetében nem került feltüntetésre a megjegyzés rovatban a szakértői véleményt kiállító
bizottság neve, címe, a szakértői vélemény kiállításának időpontja és száma, valamint az
elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a soron következő kötelező felülvizsgálat időpontja.
Mivel a fenntartó a feltárt jogsértéseket megszüntette, ezért a Kormányhivatal részéről
további eljárási cselekményre nem volt szükség.

5. A jövőre vonatkozó célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
Csorvás Város Önkormányzatának továbbra is gondoskodni kell a pénzbeli és a természetbeni
ellátások pénzügyi fedezetének, valamint a személyes gondoskodás különböző formáit nyújtó
önkormányzati intézmények (bölcsőde, óvoda) működési feltételeinek folyamatos
biztosításáról, továbbá a gyermekétkeztetésről.
A Gyvt. 17. § (1) bekezdés p) pontjában 2021. január 1-től külön is nevesíti a települési
önkormányzat jegyzőjét, mint a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódóan feladatot ellátó szervet. A jegyzői feladatellátás
bővítésére abból a célból került sor, hogy a gyermek nevelését, a vele történő kapcsolattartást
befolyásoló körülményekre vonatkozó információk átadhatóak legyenek a gyermekjóléti
szolgáltató és a gyámhatóság részére, erősítve mindezzel a gyermek biztonságát.

6. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők, valamint az általuk elkövetett
bűncselekmények számának, továbbá a bűnelkövetés okainak bemutatása
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2021-ben bűncselekményt vagy szabálysértést elkövető gyermekkorúról, fiatalkorúról nem
volt tudomása a hatóságunknak.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
A településen jelen lévő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban
szabadidős programok szervezésében és megvalósításában vesznek részt. A szabadidős
programok többsége sport jellegű, de kulturális és olyan programok is fellelhetők közöttük,
amelyek a gyermekek tanulásának ösztönzéséhez, egészséges, és társadalmilag hasznos
életvitelük kialakításához is hozzájárulnak.
Köszönetünket fejezzük ki a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik részt vállaltak a
gyermekekért, az ifjúságért végzett munkában. Együttműködő közreműködésükre a jövőben
is számítunk, hiszen a jövő nemzedékéért közös a felelősségünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, és fogadja el.

Csorvás, 2022. április 19.
Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
jegyző s.k.
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