Átfogó értékelés Kékkút önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
1. A település 0-18 éves korosztályának demográfiai mutatói:
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Kékkút község lakossága 2017. január 1-én 81 fő volt.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre
vonatkozó általánosítható 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.
A 2017. évben Kékkúton rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra.
Az önkormányzat a központi jogszabályok alapján járó ellátásokon túl kérelemre,
iskolakezdésre tekintettel települési támogatásban részesítette az óvodás- általános- és
középiskolás korú gyermekek szüleit. Az ezzel kapcsolatban folyósított ellátás 8 fő gyermek
részére 765.000 Ft összegben került megállapításra.
A gyermekétkeztetés Kékkúton külön nem megoldott, mivel nincs intézménye sem konyhája
a településnek. A gyermekek az oktatási intézményekben étkeznek, jellemzően a Révfülöpi
iskolában és Kővágóörsi Óvodában.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális
válsághelyzetben levő 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.
E feladatot a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat látja
el. Az ellátással kapcsolatos tapasztalatokat a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője által
készített beszámoló tartalmazza.
A gyermekek napközbeni ellátása a kővágóörsi, tapolcai, és zánkai nevelési – oktatási
intézményekben megoldott.
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6. 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
megállapítások bemutatása.
---7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
Olyan szabadidős tevékenységek szervezésre lenne elsősorban szükség, melyek találkoznak a
gyermekek érdeklődési körével, s melyek által tudásuk is gyarapodik, olyan programokra,
amelyek fejlesztik a kötelesség- és felelősségtudatot. Erre példa lehet a nyári táboroztatás.
8. 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.
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciót Kékkút Község Képviselő testülete, a
21/2015.(IV.28.) számú határozatával elfogadta.
A bűnmegelőzési programban a következő főbb célok és prioritások kerültek
megfogalmazásra:
Általános célok: A település közbiztonságának megőrzése, javítása. A lakosság
biztonságérzetének, a település élhetőségének fenntartása.
Rövid távú célok: A településen a rendőri szervekkel és a polgárőrséggel történő kapcsolatok
folyamatos ápolása. A lakosság biztonságérzetének javítása, technikai eszközök felújítása,
bővítése útján. A település térfigyelő kamera rendszerének felújítása és kibővítése a
külterületek irányába. A tervekhez szükséges források biztosítása, a pályázati lehetőségek
felkutatása, annak kihasználása.
Főbb prioritások:
A közterületek rendjének fenntartása, biztosítása.
A településen élő idősek fokozott védelme, tájékoztatása.
A nagy számban megjelenő turisták vonzásaként megjelenő kedvezőtlen jelenségek
megelőzés: mint lopások, gépjármű feltörések, besurranások, rongálások,
Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről az Önkormányzat információval nem
rendelkezik.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
Kékkúton gyermekeket, fiatalkorúakat érintő a települési önkormányzat és civil szervezetek
közötti együttműködés nem volt.

