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Az Önkormányzat által elvégzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló 

beszámoló 

2021. év 

Település demográfiai mutatói: 

Berente lakossága 2021.01.01.-én:   1058     fő 

Ebből:      0-14 év:   125 fő 

               15-18 év:    32 fő 

Összesen: 157 fő 

A település demográfiai mutatói alapján 0-18 éves korosztály összesen közel 14,8 %-át jelentett 

a község lakosságának. 

Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.), a végrehajtására kiadott kormány rendeletek és Berente Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásálok helyi 

szabályozásáról szóló 19/2020.(XII.1.) önkormányzati rendelete, szabályozzák az 

önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátásokat. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult, 

 

a) a Gyvt. 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

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

gyermekétkeztetésnek, 

 

b) a  Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, 

 

c) a Gyvt.-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az 

igénybevételére. 

 

Berente településen 2021-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek száma: 46 fő 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 

hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) 

Korm. rendelet 8/A. § (2) alapján, a 2020. november 4-e és a veszélyhelyzet megszűnését 

követő 30. nap között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (ill. a 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya) 

jogosultsági időtartama és hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második 

hónap utolsó napjáig, jelenleg 2022. július 31-éig meghosszabbodik. Mindezek alapján 2021-

ben a már 2020-ban megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

jogosultsági időtartama hosszabbodott meg. Tíz gyermek tekintetében került új ellátás 

megállapításra. Kérelem elutasítására 2021. évben nem került sor. 
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Hátrányos, ill.  halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése értelmében 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 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 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

A Gyvt. 67/A. § (2) bekezdése értelmében 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. 

 

Berente településen 2021-ben hátrányos helyzetű gyermekek száma: 35 fő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek száma: 0 fő 

 

Pénzbeli támogatás 

Az Önkormányzat annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága 

 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont 

szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak 

szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. 
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(2) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzete és 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 folyósít. 

 

2021-ben Berente településen a pénzbeli támogatások kifizetése az alábbiak szerint alakul: 

Hónap Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők 

6.000.-Ft/ alkalom/fő 

Megállapított hátrányos 

és halmozottan hátrányos 

helyzetűek 

6.500.-Ft/alkalom/fő 

Összesen kifizetett 

pénzbeli támogatás: 

augusztus  8 fő 33 fő 262.500.- Ft 

november  8 fő 33 fő 262.500.- Ft 

 

Intézményi gyermekétkeztetés: 

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés 

keretében a nem bentlakásos intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai 

nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos 

nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában 

két kisétkezést kell biztosítani. 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek étkeztetését 2021. első 

félévében az Önkormányzati fenntartású Berentei Szent Borbála Idősek Otthonától és a tárgy 

év második félévétől a Berentei Tiszáninnen Református Egyházkerület Berentei Idősek 

Otthonától vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. 

Az intézményi gyermekétkeztetést Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete alapján 

minden Berente község területén lakcímmel rendelkező óvodai és általános iskolai nappali 

ellátásban részesülő gyermek számára ingyenesen biztosítja abban az esetben is ha, a gyermek 

nem a település intézményeibe jár. 

2021-ben Berente településen intézményi gyermekétkeztetést az alábbiak szerint alakul: 

 óvodai étkeztetés (fő) iskolai étkeztetés (fő) 

Teljes áron étkező gyermekek, akik 

számára az Önkormányzat 

ingyenesen biztosítja az étkezést 

13 4 

100 %-os normatív kedvezményben 

részesülő gyermekek 

22 80 

50 %-os normatív kedvezményben 

részesülő gyermekek 

- 21 

összesen: 35 106 

Szünidei gyermekétkezetés 

Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 
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gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

ingyenesen biztosítja az alábbiak szerint: 

- az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárva tartásának 

időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

- az iskolás gyermekek számára, 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. 

2021-ben szünidei étkeztetésben részesülők száma: 

szünidő részesülő gyermekek száma (fő) 

tavaszi  (2 munkanap) 9 

nyári (54 munkanap) 12 

őszi (5 munkanap) 13 

téli (7 munkanap) 2 

 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulás által közösen fenntartott Rudabányai 

Szociális Szolgáltató Intézmény útján biztosítja. 


