
  

                                      
               

 

 

               
                              
                              
                              
                              
                              
                              

           
 

           
                                      
                                      
      

 

      
            
            

                                      
      

 

      
            
            
            

                                      
                                      
                                      
                                      

   Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. 
évi ellátásáról  

  

                                      

   Dr. Görög István jegyző   
                                      
                                      

   Dr. Görög István jegyző   
          Kissné Sághi Rita igazgatási előadó    
          Kovács Zoltánné igazgatási előadó   
                                      
                                      
                                      
                                      

   a beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

  

                                      
                                      

   nyílt szavazás, a beszámoló elfogadásához - figyelemmel az Mötv. 
47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a Képviselő-testület egyszerű 
többségű (jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének) 
igen szavazata szükséges. 

  

                                      
                                      
                                      

   Gencsapáti, 2017. május 17.                       
                                      
                                      
                                      

                     (: Dr. Görög István s.k. :)       
                      jegyző        
                                      
                                      

 
 
 
 
 
 
 



  

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 – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően 
– meg kell küldeni a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 
számára, a gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal 
élhet a települési önkormányzat felé.  
A települési önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait 
és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.  
 
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a Gyvt. végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklete határozza meg.  
 

A Gyvt. 94. §-a alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó 
rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.  
 

A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre:  

a) gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,  

b) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,  

c) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált 
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,  

d) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,  

e) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatokat.  

 
 

A beszámoló kiemelt pontjai: 

o a település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 

o az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 

o Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás nyújtó ellátások bemutatása 

o a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapításainak ismertetése 

o jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározásai a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések) 

o a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatellátásban 

 
 
Fentiek alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló 
beszámolót az alábbiak szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé. 
 
 



  

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, és a csatolt határozat-
tervezetet elfogadni szíveskedjék! 
 
 
 

                              
    

 

   

                              
                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében biztosított 
hatáskörében az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

   

 

 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a beszámolónak a Vas Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya számára 
történő megküldéséről. 

   

                              

     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    

     Határidő: azonnal    

                              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót Gencsapáti 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2017. (V.25.) számú határozatával elfogadta. 
 
Gencsapáti, 2017. május 25. 
 
                                                                                                      (: Dr. Görög István :) 
                                                                                                                  jegyző   
 



  

 
 
 

 
A 2016. december 31-én Gencsapáti lakónépesség száma 2717 fő, melyből férfi: 1334 fő, nő: 1383 
fő.  
A demográfiai táblázat jelen beszámoló mellékletét képezi.  

 

A demográfiai adatok vizsgálata alapján kedvező fejlemény, hogy az utóbbi tíz évben nőtt a 
település állandó lakosainak, és a 0-17 éves korosztály száma. 
Kedvezőtlen tendencia, hogy folyamatosan csökken az aktív korú, 18-54 éves korosztály. A 
település elöregedését mutatja, hogy nő az inaktív lakosság (60-69 korosztály) száma.  
 
 
 

 
 
 

 
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiskorúak anyagi veszélyeztetettségének 
megelőzése, illetve megszüntetése érdekében az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat 
biztosítja. 
 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

A Gyvt. 19. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult  
a) a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei 
gyermekétkeztetésnek,  

b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,  
c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az 

igénybevételére.  
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó 
gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha  
a) a gyermek tartására köteles, és  
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti 

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

A gyámhatóság 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 továbbiakban: az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege) a 140%-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 megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;  
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 
meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.  



  

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a 
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát.  
2016-ban 5 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti 
kérelem érkezett.  
A kérelmek elbírálása során kérelem elutasítására nem került sor.  
 

Gencsapátiban 2016. december 31. napjával 5 család 11 gyermeke volt jogosult rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre.  
2016. augusztus hónapban 13 gyermek részére 5.800 Ft/fő összegű egyszeri támogatás került 
kifizetésre Erzsébet-utalvány formájában, összesen 75.400, - Ft összegben.  
2016. november hónapban 13 gyermek részére 5.800 Ft/fő összegű egyszeri támogatás került 
kifizetésre Erzsébet-utalvány formájában, összesen 75.400,- Ft összegben.  
 

Az egyszeri kifizetések a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Államháztartási Iroda felé kerültek elszámolásra, melynek 100 %-át az Önkormányzat 
visszaigényelte. 
 
 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 
  

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése alapján 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 az 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 megállapító, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges feltételek.  

 
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.  
 
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.  
 

2016. évben hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem 
nem került benyújtásra. 
 



  

Óvodáztatási támogatás 
 

A Gyvt. 20/A.ban meghatározott, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi 
életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítését szolgáló óvodáztatási támogatásra 
vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény hatályon kívül helyezte, így ezen ellátás 
megállapítására 2015. szeptember 1. napjától nincs lehetőség.   

 
 

Települési támogatások 
 

Az Önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az 
alábbi települési támogatásokat biztosítja a rászoruló személyek számára: 

o rendkívüli települési támogatás keretében  

      a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
létfenntartási gondokkal küzdők személyek számára települési létfenntartási 
támogatást, 

      magas gyógyszerköltségére tekintettel, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben 
lévő személy számára települési gyógyszertámogatást, 

      a temetési költséget viselő személy számára, rászorultsága alapján települési temetési 
támogatást állapít meg;   

o rendszeres települési támogatás keretében 

      a lakás fenntartásával rendszeres kiadások viseléséhez települési lakásfenntartási 
támogatást 

      a 18. életévét tartósan beteg hozzátartozó ápolása érdekében települési ápolási 
támogatást állapít meg,  

      rászorultsága esetén átvállalja az óvodai, iskolai térítési díjat, 

      rászorultsága esetén átvállalja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat. 
 

Az Önkormányzat 2016-ben rendkívüli és rendszeres települési támogatásra 3.210.000,- Ft-ot 
fordított.  
  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
 

A támogatás célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása.  
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos, 
szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhettek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
 

A pályázat keretében az Önkormányzat 11 gencsapáti fiatal felsőfokú tanulmányainak 
folytatásához nyújtott segítséget, mely a havi 4.000,- Ft/hó támogatási összeggel számolva 2016-
ban 510.000,- Ft támogatást igényelt. 
A támogatási kérelmek elbírálása során pályázat elutasításra nem került sor.  



  

A gyermekétkeztetés megoldásának módja  
 

Az óvodások és a helyi általános iskolai tanulók étkeztetése az oktatási-nevelési intézményekben 
megoldott, a szolgáltató közbeszerzési eljárást követően került kijelölésre. 
 
 

Nyári étkeztetés 
 

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése alapján 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.  
 

A Gyvt. 21/C. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az 
(1) bekezdés a) pontja alapján  
a) szerinti esetben 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.  

 

Fenti rendelkezésekről a jegyző írásban tájékoztatta azokat a szülőket, akinek gyermeke jogosult 
lehetett a fenti ellátásra. A tájékoztatóval egyidejűleg kiküldésre került az igényléshez szükséges 
nyomtatvány is. Gencsapáti településen a szünidei étkeztetés biztosítása iránti kérelem nem került 
benyújtásra.  
 
 
 

 
 
 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat keretében valósult meg 2016-ban is.  
A Szolgálat szakemberei alapellátás keretében igyekeznek megszüntetni a kiskorúak 
veszélyeztetettségét azokban az esetekben, ahol a szülő ezt önkéntesen igénybe veszi és a 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében együttműködő készséget tanúsít.  
Amennyiben a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével 
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítségével a 
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a családgondozó védelembe vételre 
tesz javaslatot.  
Az alapellátás és a védelembe vétel közötti különbség, hogy a védelembe vétel hatósági eljárás, 
amelynek keretében a szülő, illetve a gyermek kötelezhető a veszélyeztetettségi okokat kiváltó 
tényezők megváltoztatására, a helyes magatartás, viselkedés kikényszerítésére.  
 

A Szolgálat keretében működő gyermekjóléti szolgálat legfontosabb, igénybe vehető szolgáltatásai 
a következők: családi konfliktusok rendezéséhez nyújtható segítség, életvezetési tanácsadás, 
szociális információs szolgáltatás, jogi tanácsadás.  
 
 



  

 

Gyermekek napközbeli ellátása 
 

A Gyvt. alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkoruknak 
megfelelő nappali felügyeletét, gondozás, nevelését, foglalkoztatását és az étkezést kell 
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói a munkavégzésük, 
betegségük, vagy egyéb ok miatt nem tudnak napközbeni ellátásukról gondoskodni.  
Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását jellemzően a hagyományos óvodai és iskolai 
napköziben biztosítják. 
 
 
 

 
 
 

 
Védelembe vételre abban az esetben kerül sor, ha a szülő, vagy más törvényes képviselő a 
gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem 
tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi 
környezetben mégis biztosítható.  
2016. évben az illetékességi területen védelembe vétel nem történt. 
 
 
 

 
  

 

 
2016. évben a Polgármesteri Hivatalban a felügyeleti szervek által tartott ellenőrzés nem volt. 
 
 
 

 
  

 

 
A hátrányos helyzetű családok és gyermekek száma nőtt az elmúlt évben. Ennek oka elsősorban a 
munkanélküliségből, helytelen életvezetésből adódik.  
 

A következő években még nagyobb figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű családok 
támogatására, ennek alapja a 2015. március 1. napjától hatályos szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet, mely települési támogatásban részesíti a feltételeknek megfelelő 
személyeket, háztartásokat.  
Az Önkormányzat a jövőben is arra törekszik, hogy fennmaradjon a rendszeres és jó 
munkakapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival (orvos, védőnő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, 
intézményvezetők, rendőrség, gyermekjóléti szolgálat, kormányhivatal), és egymást tájékoztatva 
végezzük feladatainkat a gyermekek jólétének és biztonságának érdekében.  
A jelzőrendszer tagjai rendszeresen konzultáltak egymással a családok helyzetéről, a gyermekekkel 
kapcsolatban felmerülő problémákról, közösen próbáltak segítséget nyújtani azok megoldásában.  
 

A 2016. január 1. napjától hatályos jogszabály módosítások alapján nagyon fontos változás, hogy 
úgynevezett Család- és Gyermekjóléti Központok alakultak a járási székhelytelepüléseken. Ezen 
központok a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látnak el, melynek keretében 
kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a 
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét.  



  

A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a központi esetmenedzser készíti el az egyéni 
gondozási-nevelési tervet a településen dolgozó családsegítő bevonásával.  
Az új szabályozás számos új elemet vezetett be a hatékonyabb jelzőrendszeri munka érdekében. 
Egyértelművé tette, hogy a jelzőrendszer egyetemes, amely kiterjed mind a gyermekre, mind 
pedig a felnőttekre. Kötelező érvényű protokoll segíti a jelzőrendszer tagjait feladataik ellátásában. 
Az észlelő-, jelzőrendszer képezi a szolgáltatás egyik alappillérét, mert az abban résztvevő 
szakemberek révén, a saját szakterületükön fellelhető, a családokkal és a gyermekkel kapcsolatos 
problémák jelzése során kerül a szolgálat látókörébe a megoldandó feladat. E jelzőrendszer 
egyúttal team munkát is jelent, mert a problémák összetettsége miatt a megoldás sokszor csak a 
szakterületek rendszeres együttműködése során valósulhat meg.  
 
 
 

 
 
 

 
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2003-ben fogadta el a település 
bűnmegelőzési koncepcióját, mely ismerteti a koncepció megalkotásának jogszabályi hátterét, a 
koncepció szükségességét, a település földrajzi elhelyezkedését, demográfiai helyzetét, a bűnügyi 
helyzetet, valamint a stratégiai, cselekvési tervet.  
A feladatellátást könnyíti, hogy jó színvonalú a kapcsolat a körzeti megbízottal és Gencsapáti-
Perenye Polgárőrséggel.   
A rendőrség és a Polgárőrség minden évben tájékoztatást ad a település közbiztonsági helyzetéről, 
az adatok alapján a község közbiztonsági helyzete megnyugtató.   
 

Az oktatás területén különös gondot kell fordítani a felvilágosító munkára, a káros szenvedélyek, a 
bűnmegelőzés és az egészséges életmódra nevelés területén.  
Szabadidős programokkal, felvilágosító előadások szervezésével, a szülőkkel való szorosabb 
együttműködés kialakításával meg kell akadályozni, hogy gyermekeink a drogfogyasztás és más 
szenvedélybetegségek, bűnügyek áldozatává/okozójává, fogyasztójává váljanak.  
Továbbra is biztosítani kell, hogy anyagi okból egyetlen gyermek se kerüljön ki a családból, az 
életvitele, nevelési problémák megoldásához maximális segítséget kell nyújtani a helyi 
szakemberek bevonásával, illetve máshol igénybe vehető ellátásokról való tájékoztatással.  
 
 
 

 
 
 

 
A Gencsapáti községben működő civil szervezetek tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a 
települési önkormányzati feladatok, szolgáltatások jó színvonalú ellátásában és biztosításában. 
Gencsapáti-Perenye Polgárőrség közreműködik a település közbiztonságának biztosításához, 
Gencsapáti Község Sportegyesülete rendszeres mozgási, versenyzési lehetőséget biztosít a 
település fiataljai számára, nyári táborokat szervez a gyermekek számára.  
 

A Képviselő-testület – a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében – 2013-
ban létrehozta a település civil szervezetit tömörítő Civil Kerekasztalt, mely időszakonként ülésezik, 
véleményt alkot, és javaslatokat fogalmaz meg az Önkormányzat számára a települést érintő 
lényeges kérdésekben.   

 
 
 
 
 
 

 



  

 
Demográffiai tábla 

 
 
 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

 

Állandó lakosok száma 2.544 2.634 2.698 2.690 2.685 2.671 2.692 2.699 2.717 2.717 
- 0-2 éves 66 81 77 77 77 60 64 66 75 72 
- 3-5 éves 82 84 86 73 79 80 87 86 73 72 

- 6-13 éves  174 186 183 186 188 207 203 217 239 237 
- 14-17 éves 140 146 146 138 120 102 93 86 81 91 
- 18-54 éves 1.448 1.481 1.513 1.503 1.495 1.488 1.497 1.471 1.460 1.449 
- 55-59 éves 183 190 210 210 214 209 204 203 186 190 
- 60-69 éves 228 240 241 256 269 279 302 327 357 366 
- 70-79 éves  157 151 159 161 162 170 169 168 163 159 

- 80 éves és felette 66 75 83 88 81 76 73 75 83 81 
 

Inaktív lakosság  
(0-18 és 60 év felett) 

913 963 975 979 976 974 991 1.025 1.097 1.096 

 


