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Gyermekvédelmi feladatokról 2014. évre vonatkozóan 

 

Jászivány község állandó lakosainak száma: 415 fő 

0-3 év közötti gyermekek száma:                10 fő 

3-6 év közötti gyermekek száma:                10 fő 

6-14 év közötti gyermekek száma:              26 fő 

14-18 év közötti gyermekek száma:            15 fő 

0-18 év közötti gyermekek száma:              51 fő 
 

Általános iskolai tanulók száma:                 26 fő, ebből  2 fő Jászapátira 

        3 fő Jászberénybe 

        15 fő Jászszentandrásra jár. 

 

Óvodás gyermekek száma:                        11 fő, ebből 1 fő Jászberény (Maci ovi) 

        9 fő Jászszentandrás 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma 2014. december 31-

én: 25 fő volt, ebből 3 fő fiatal felnőtt, és 22 a családok száma, melyben a gyermekek élnek, 

mely jogosultság étkezési, tankönyv kedvezményt és évi kétszeri pénzbeli támogatást jelent. 

Ez átlagosan 28 gyermeket érintett az elmúlt évben. Két alkalommal: augusztus és november 

hónapban az egyszeri 5.800,- Ft/fő, összesen 324.800,- Ft támogatásban a 

jogszabályváltozásoknak megfelelően természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány 

formájában kapták meg a jogosultak a támogatást, mely nem az önkormányzat költségvetését  

terhelte. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása óvodában 

és iskolai napköziben biztosított. 

Nyári gyermekétkeztetésben 16 fő kapott meleg étkezést a nyár minden hétköznapjára, 

összesen 54 napra 308.880 Ft összegben. 

Óvodáztatási támogatásban 2 fő részesült. Első alkalommal 20-20 ezer Ft természetben 

nyújtott támogatást, két alkalommal 10-10 ezer Ft készpénzben kifizetett támogatásban 

részesültek. 
 

A tavalyi év folyamán Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kérelemre 14 

főt részesített önkormányzati segélyben, azon belül rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban, melynek összege 1.000,- Ft –tól 11.400,- Ft-ig terjedhet 2014-ben ez összesen: 

96.600,- Ft, természetbeni támogatásként 3 fő kapott összesen 10.000 Ft önkormányzat által 

nyújtott támogatást 

Gyermekszületési támogatásban 1 fő részesült 10.000,- Ft összegű támogatásban. 
 

A Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2 fő felsőfokú tanintézményben tanuló diákot 

részesített Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjban havi 5.000 Ft összegben. 
 

A hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodában: 2 fő,  

2012. augusztus 1-től a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyermekjóléti Szolgálat keretében kerül 

biztosításra.  
 

A jelzőrendszer tagjaival a kapcsolattartás folyamatos. A jelzőrendszer tagjai: 

1.) Falugondnoki Szolgálat: Csontos Zoltánné 




