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Beszámoló 
az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó 
értékelést készít a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú mellékletében 
meghatározott tartalommal.  
 
Az értékelést meg kell küldeni a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális 
és Gyámügyi Osztályának, mely a kézhezvételtől számított harminc napon belül javaslattal 
élhet a települési önkormányzat felé. A települési önkormányzat hatvan napon belül érdemben 
megvizsgálja ezen javaslatokat, és állásfoglalásáról, illetve ennek kapcsán tett intézkedéseiről 
tájékoztatást ad.  
 
A Gyer. 10. számú mellékletében előírtak szerint a beszámolóban bemutatásra kerülnek: 

• az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait előíró jogszabályok 
bemutatása; 

• a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosító rendszer, 
• a település demográfiai mutatói különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, 
• a pénzbeli és természetbeni ellátások, 
• a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, a 

bölcsőde, 
• a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatai, 
• a jövőre vonatkozó javaslatok, célok, 
• a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a 

fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, 
a bűnelkövetés okainak bemutatása, 

• a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés. 
 
A beszámoló 1. melléklete a jegyző gyámhatósági munkáját, a 2. melléklet a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek 
napközbeni ellátás munkájáról szóló beszámolót tartalmazza. 
 



 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült beszámolót szíveskedjék megvitatni, és a 
következő határozati javaslatokat elfogadni. 
 
1. Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jegyző 2021. évi 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.   

 
Határidő: 2022. május 31. (a Kormányhivatal részére történő megküldésre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 
 
 
2. Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2021. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 

 
Határidő: 2022. május 31. (a Kormányhivatal részére történő megküldésre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. április 22. 
 
 
  
 
        dr. Kovács Éva 
                 jegyző  
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Bevezető 
 
A gyermek- és ifjúságvédelem rendszerének áttekintéséhez nélkülözhetetlen a gyermek és az 

ifjúság jogi fogalmának vizsgálata.  

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény szerint az 

Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte 

be kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.  

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

továbbiakban Gyvt.) az életkori megközelítést alkalmazza, és az alábbiak szerint határozza 

meg a gyermek fogalmát. „ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( 

továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú ”.  

(2:10. § (1) Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a 

házasságkötéssel nagykorúvá válik.) 

Az Alaptörvény több helyen tesz említést a gyermekekről, az alaptörvény kimondja: 

„Magyarország védi … a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját.”  

A gyermekvédelem és a közigazgatás összefüggései szempontjából lényeges a 

gyámhatóságok, mint közigazgatási hatóságok tevékenysége. A gyermekvédelem és a 

gyámügy egymással összefüggő fogalmak, mert a gyermekek hatósági védelme nagyon fontos 

területe a gyámhatóságok tevékenységének. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2020. január 1-től hatályos módosítása több feladat 

tekintetében újra a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörét határozta meg. 

A gyámügyi igazgatás célja a gyermekek és a gondnokság alá helyezett személyek 

törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítése. Ezen ügyek sok esetben igényelnek 

személyes eljárást és nyilatkozatot az ügyfelek részéről. (kapcsolattartás, kiskorú 

házasságkötésének engedélyezése, örökbefogadás, családvédelmi koordinációs feladatok stb.)  

A gyermekvédelem a gyermekek érdekében (gyermek érdekét figyelembe véve) végzett 

tevékenység. A gyermekvédelem fogalmára vonatkozóan a XXI. század elején számos (jogi, 

szociológiai, pedagógiai stb.) meghatározás ismeretes és elfogadott a társadalomtudomány 

egy-egy ágában.  

A közigazgatási jog (tudomány) az alábbiak szerint definiálja a gyermekvédelmet: Tágabb 

értelemben gyermekvédelmen értendő minden olyan tevékenység, amelyet a gyermek 

érdekében a család, az óvoda, az iskola, a munkahely, illetve a társadalom bármely 
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intézménye tesz. (pl. kedvezmények, juttatások, intézményi ellátás stb.) Szűkebb értelemben a 

gyermekvédelem azt az állami feladatot jelenti, amely a különleges védelemre szoruló 

gyermekek érdekeit óvja hatósági eszközökkel.  

A törvényi meghatározásból következik a gyermekvédelem alábbi felosztása: Az általános 

gyermekvédelem a gyermekek családban történő nevelésének támogatását, a 

veszélyeztetettségének a megelőzését jelenti. 

Ez a megelőző tevékenység döntő részben az oktatási, egészségügyi és szociális 

intézményhálózatban (esetenként civilszervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az 

egyes ágazatok komplex együttműködésén alapul. A speciális gyermekvédelem az árva, 

elhagyott, veszélyeztetett gyermekek különleges, fokozott védelmét garantálja. A családból 

kiemelt gyermek teljes körű ellátását az un. intézményes gyermekvédelem biztosítja. (Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat, gyermek- és lakásotthonok, hivatásos nevelőszülők, valamint 

javítóintézetek.)  

A gyermekekről való gondoskodás a család és az állam tevőleges kötelezettségeit jelenti, 

mégpedig szűkebb értelemben vett szolgáltatáshoz való jogot alapozza meg. A gyermeket a 

védelem elsősorban a családja részéről illeti meg, a gyermekről való gondoskodás a család és 

az állam feladata.  

A gyermekvédelmi szakellátás igénybe vételét minden esetben megelőzi az önkéntes 

ellátásokon alapuló gyermekjóléti rendszer. Az egymásra épülő rendszerek a családi típusú 

nevelésre helyezik a hangsúlyt és azokat a megoldásokat állítják előtérbe, amelyekkel 

megelőzhető a gyermek családból való kiemelése, illetve amelyek a családba történő 

visszahelyezését segítik elő. Az ellátórendszer kiindulópontja, az önkéntes igénybevétel, 

illetve a család többirányú támogatása, amelynek feltételrendszere úgy került kialakításra, 

hogy az alkalmas legyen a család összetartására.  

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzat, gyámhivatal, bíróság, rendőrség, 

ügyészség, pártfogói felügyelői szolgálat a törvény alkalmazása során a gyermek 

mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva járnak 

el. E szerveknek a gyermek érdekében szorosan együtt kell működniük.  

A Gyvt. 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. 

A beszámoló tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete előírt az önkormányzatok 

számára.   
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Az értékelés a fentiek alapján bemutatja: 

• a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 

• az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítására 

vonatkozó adatokat, 

• az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a 

gyermekjóléti szolgáltatást, a bölcsődei ellátást, 

• a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatait, 

• a jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat, 

• a bűnmegelőzési program főbb pontjait, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú 

bűnelkövetők számát az általuk elkövetett bűncselekményeket a bűnelkövetés okait, 

• a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés elemeit. 

 

 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait előíró jogszabályok 
 
Magyarország Alaptörvényének XVI. cikke kimondja: 

„(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában                 

foglalja gyermekük taníttatását." 

 

Külön rendelkezéseket az alábbi jogszabályok tartalmazzák: 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben került 

meghatározásra: 

 "13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: (…) az óvodai ellátás; gyermekjóléti szolgáltatások 

és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 

állapítható meg; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások; (…). 

2. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvényben került meghatározásra: 
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"1. § (1) Az állam – önmagukban vett méltóságuk és értékük miatt is – védi a család és a 

házasság intézményét. 

(2) A rendezett családi viszonyok védelme különös jelentőséggel bír a testi, a szellemi és a 

lelki egészség megóvása érdekében. 

 

2. § (1) A családok támogatása a szociális rászorultság alapján működtetett ellátórendszertől 

elkülönül. Az állam elsősorban a gyermekek felelős felneveléséhez járul hozzá támogatások 

formájában. Az állam törekszik arra, hogy a kiskorú gyermeket nevelő családok számára az 

otthonteremtés és a lakhatás feltételeit biztosítsa. 

 

4. § (2) Az állam a kiskorú gyermek napközbeni gondozásához, felügyeletéhez kapcsolódó, a 

családok igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások nyújtásával segíti a gyermeket nevelő 

szülő foglalkoztatásban való részvételét. 

 

A 3. pontban a szülői kötelezettségek és jogok, míg a 4. pontban a családban élő gyermek 

kötelezettségei és jogai kerültek meghatározásra." 

 

3. A Gyvt. célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint (…) a 

helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek 

segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 

érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás 

pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi 

beilleszkedéséről.  

 

A Gyvt. II. Fejezete magában foglalja az alapvető jogokat és kötelességeket: gyermeki jogok, 

gyermeki jogok védelme, szülői jogok és kötelességek, a III. Fejezet pedig tartalmazza a 

gyermekek védelmének rendszerét. 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosító rendszer  

A Gyvt. 14. §-a értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 

valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 

védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
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(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

 

 

 

A gyermekek védelmének rendszere 
 

 
 
 
 
Pénzbeli és természetbeni ellátások      Hatósági intézkedések 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   - hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet         
- gyermekétkeztetés          fennállásának  megállapítása 
- gyermektartásdíj megelőlegezése    - védelembe vétel 
- otthonteremtési támogatás    - családba fogadás 
       - ideiglenes hatályú elhelyezés 

- nevelésbe vétel 
- nevelési felügyelet elrendelése 
- utógondozás elrendelése  
- utógondozói ellátás elrendelése 
- a megelőző pártfogás elrendelése 

 
Személyes gondoskodás 

 
 
 
 
gyermekjóléti alapellátás      gyermekvédelmi szakellátások 
Gyermekjóléti szolgáltatás     Otthont nyújtó ellátás  

- Család- és gyermekjóléti szolgálat   Utógondozói ellátás 
- Család- és gyermekjóléti központ   Nevelőszülők 

Gyermekek napközbeni ellátása    Gyermekotthon 
- Bölcsődei ellátás     Területi Gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
-  Napközbeni gyermekfelügyelet     
- Alternatív napközbeni ellátás     

Gyermekek átmeneti gondozása 
- Befogadó szülők 
- Helyettes szülők 
- Gyermekek átmeneti otthona 
- Családok átmeneti otthona 

Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai 
- Biztos Kezdet Gyermekház 
- Tanoda 
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Hatvan Város Önkormányzatának 2021. január 1. és 2021. december 31. napja közötti 

időszakban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenysége a hatályos 

jogszabályok szerint. 

 
1.  A település demográfiai mutatói különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 
 
 
Hatvan város állandó lakosainak száma 2021. december 31-i legyűjtés alapján 20187 fő. 

Ebből 0-18 év közötti kiskorúak száma 3472 fő. 

 

A lakosság nemek és korcsoportok szerinti megosztásából látható, hogy eltérő a férfiak és a 

nők születési és halálozási aránya. Több fiú születik, mint lány és ez az arány a gyermek és 

fiatalkorban meg is marad. Azonban a férfiak halandósága nagyobb, ezért kb. 40 éves kortól 

fokozatosan többségbe kerülnek a nők. 
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A népesség adatai az elmúlt 5 évben az alábbiak szerint változott: 
 
 

 
 
 
A diagram adataiból megállapítható, hogy a város lakosságszáma kismértékben csökkent.  

2021. évben Hatvan városban összesen 646 gyermek született, ebből Hatvanban állandó 

lakóhellyel rendelkező: 168 gyermek.  
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2.  Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 
A gyermekek jogán megállapítható pénzbeli és természetbeni állátásokat, azok 

igénybevételének módját, illetve a jogosultsági feltételeit a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 

tartalmazza.  

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy megelőzze, és csökkentse a gyermekek 

anyagi típusú veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy egy gyermeket kizárólag rossz 

anyagi helyzete miatt kelljen kiemelni a családból.  

 
 
2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

A Gyvt. 19. § (1) bekezdése szerint 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 kedvezmény természetbeni ellátás, amelyhez számos, egyrészt 

a Gyvt.-ben, másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmény társul. 

A kedvezmény abban az esetben állapítható meg, ha a családban az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át, 

ha a gyermeket egyedülálló, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek 

tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos.  A támogatás a fenti feltételek fennállása esetén 

nagykorú gyermek részére is megállapítható, ha kérelmező önálló keresettel nem rendelkezik, 

és nappali oktatásban vesz részt. 

A fenti eseteken kívül a támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a családban az egy 

főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át nem haladja meg. 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2021. évben 28.500,- Ft, ennek megfelelően az 

értékhatár 41.325,- Ft/fő illetve 38.475,- Ft/fő volt.  
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A Gyvt. rendelkezése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő  

bölcsődés és óvodás gyermekek, valamint az általános iskola 1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók az étkezést térítésmentesen vehetik igénybe. 

50 % térítési díjat kell fizetni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

középiskolai évfolyamon tanuló diákoknak. 

 
  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 
 

2020. év 2021. év 
    238 fő                            254 fő 

 
A két év adatainak összehasonlítása a létszám tekintetében növekedést mutat. Ennek oka 

elsősorban az, hogy a koronavírus-járvány miatt csökkent a munkahelyek, nőtt a 

munkanélküliek száma. 

 

Az elmúlt évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre benyújtott kérelmek 

vonatkozásában 1 fő elutasításra került sor.  A nagykorúvá vált kérelmező esetében a Gyvt. 

20. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultsági feltételek nem álltak fenn. 

  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma életkori megoszlás 

szerint: 

 

148

49

12 12 33

0-2

3-5

6-13

14-17

18-

 
 
A tartós beteg gyermekek száma: 14 fő. 
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Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultsága augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, ebben a két hónapban a 

települési önkormányzat jegyzője 6.000,- Ft alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít.  

Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság 

határozata alapján augusztus 1-jén illetve november 1-jén fennáll augusztus és november 

hónapban gyermekenként 6.500,- Ft emelt összegű pénzbeli támogatás folyósít. 

2021. évben 139 gyermek részére alapösszegű, 116 gyermek részére emelt összegű támogatás 

került kifizetésre.  

A támogatások kifizetése augusztus és november hónapban a szülő/családba fogadó gyám/ 

nagykorúvá vált gyermek lakóhelyére vagy tartózkodási helyére posta útján került 

kézbesítésre. 

 
 
2.2. Települési támogatás gyermek nevelése jogán 
 
A gyermekek jogán nyújtható települési támogatás megállapításának szabályait a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

tartalmazza. E rendelet értelmében támogatást abban az esetben lehet megállapítani, ha a 

családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 160 %-át, a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve 3 vagy több 

gyermeket nevelő, illetve tartósan beteg gyermeket nevelő család esetében a 180 %-ot, 

nyugellátásban részesülő szülő esetében a 170 %-ot. A 2021. évben 38 gyermek (19 család) 

részesült támogatásban, e célra felhasznált összeg 183 eFt volt.  

Gyermekek jogán nyújtható települési támogatás megállapítására benyújtott kérelmek közül 

elutasításra nem került sor. 

 
3. A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, a kedvezményben részesülőkre  
    vonatkozó statisztikai adatok 
 
A gyermekétkeztetésről Hatvan Város Önkormányzata a gyermekvédelmi törvényben előírt 

normatív kedvezmények útján gondoskodott. Az önkormányzat fenntartásában működő 

bölcsőde saját konyhával biztosítja a gyermekek étkeztetését. Az önkormányzat - az óvodák, 

általános iskolák, az Heves Megyei Szakképzési Centrum Damjanich János Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégiuma, a Hatvani Bajza József Gimnázium vonatkozásában - a 
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Hatvani Közétkeztetési Kft. által működtetett konyha által elkészített étel kiszállításával – 

helyszínen melegítő konyhás rendszerrel - biztosítja a gyermekek étkeztetését.  

A gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek és tanulók – a középiskolai létszámban 18 éven 

felüli fiatal felnőttek is vannak - 2021. év normatív elszámolása az alábbiak szerint alakult: 

 

Étkező gyermekek száma (fő) 

Bölcsőde Óvoda Általános iskola Középiskola Összesen 

49 459 902 45 1455 

 

Étkezés típusa Bölcsőde Óvoda Általános 
iskola 

Középiskola Össze-
sen 

Teljes térítést fizet 20 141 484 29 671 

50%-os 
kedvezményben 
részesül 

0 0 298 19 317 

100%-os 
kedvezményben 
részesül 

29 318 120 0 467 

Mindösszesen 49 459 902 45 1455 

 
A fenti táblázatok tartalmazzák az alábbi étkező gyermekek számát is: 

A kollégiumi férőhelyek száma 100, az ellátást igénybe vevők száma: 11 fő, akik étkezést is 

kapnak. Ebből 50 %-os kedvezményben 4 fő részesül, a többiek teljes térítési díjat fizetnek. 

Hatvan város területén működik még a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is. Az intézményben 70 gyermek étkezik (óvodás: 7 

fő, általános iskolás: 60 fő, középiskolás: 3 fő), ebből 50%-os kedvezményben részesül 43 fő, 

100%-os kedvezményben részesül 27 fő. Ezen intézménybe nemcsak hatvani lakosú 

gyermekek járnak és étkeznek, hanem a kistérségi településekről bejáró gyermekek is.  

 
Hatvan város területén működik – de a fenntartó nem Hatvan Város Önkormányzata - 

középiskolai intézményként a Grassalkovich Antal Baptista Szakközép Iskola, Technikum és 

Szakiskola, a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Technikum és Felnőttek 

Általános Iskolája, valamint a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium, 

mely iskolákban gyermekétkeztetés igénybevételére nincs lehetőség. 
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Hatvan városban működő közoktatási intézmények gyermekétkeztetését nemcsak hatvani 

gyermekek, tanulók, hanem a környező településekről bejáró gyermekek, tanulók is igénybe 

veszik. A fenti adatokban tehát az intézményekben étkezést igénybe vevő gyermekek létszáma 

található, lakóhelytől függetlenül. 

 
 
3.1. Szünidei gyermekétkeztetés 
 
A Gyvt. 2016. január 1-től hatályos 21/C. § (1) bekezdése értelmében 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 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében 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 városban a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően került megszervezésre a szünidei 

gyermekétkeztetés.   
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2021. évben szünidei gyermekétkeztetésben résztvevők száma: 

  
szünidei 

napok száma 
étkeztetett 

gyermekek száma 
Tavaszi szünet 2 14 
Nyári szünet 54 26 
Őszi szünet 5 5 
Téli szünet 7 5 

 

Az étkezés zavartalan lebonyolítását a Hatvani Közétkeztetési Kft. végezte. A szülők a 

gyermekek ebédadagjait a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 

Általános Iskola valamint a Hatvani 5. Számú Általános Iskola konyháján vehették át. 

2021. évben, a bölcsőde 20 munkanapon tartott zárva, szünidei gyermekétkeztetésben 1 

gyermek részesült.  

A város óvodáiban az iskolai szünetek idejére is biztosítják az óvodai gyermekfelügyeletet.  

 

3.2. Az Önkormányzat a kötelező feladatain túlmenően önként vállalt feladatként 

biztosította: 

 

a. 2019. évben Hatvan város Önkormányzata első alkalommal rendelkezett az 

általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról. A 2019. 

évben népszerűvé vált támogatási forma 2021. évben ismételten bevezetésre 

került.  Egyszeri 5.000,- Ft összegű támogatásban részesültek azok a szülők, 

akiknek gyermeke/i az általános iskola első osztályát a 2021/2022. tanévben 

első alkalommal kezdték meg, legalább egy éve Hatvanban állandó lakcímmel 

rendelkeztek és életvitelszerűen a településen éltek. A támogatást 48 fő vette 

igénybe, melynek pénzügyi vonzata 240 eFt volt. 

 

b. 2021. évben ismételten bevezetésre került a gyermeket nevelő családok 

támogatása is, amelyet az a kiskorú gyermeket nevelő kérelmező vehetett 

igénybe, aki legalább egy éve hatvani állandó lakcímmel rendelkezett, valamint 

egyedülálló és a havi nettó jövedelme nem haladta meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, vagy családos és családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400 %-át.  

Ezt a támogatást 99 fő vette igénybe, melynek pénzügyi vonzata 1.472 eFt volt. 
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c. 2021. szeptember 1 – december 31-ig az önkormányzat úszásoktatást 

biztosított óvodai nagycsoportok valamint általános iskolás tanulók számára, a 

2021. évben 1140 fő részére 8.246 eFt összegben; 

 

d. A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére a Bursa-Hungarica 

ösztöndíj rendszeren keresztül nyújt támogatást, 2021. évben 2 hallgatónak 100 

eFt összegben; 

 

e. Felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülhetnek; 

2021. évben 23 fő részére került támogatás kiutalásra, 4.450 eFt összegben; 

 

f. Helyi rendelet alapján Hatvan városban lakó újszülöttek részére életkezdési 

támogatást biztosít az önkormányzat, a 2021. évben 55 gyermeknek 2.200 eFt 

összegben; 

 

g. Az önkormányzat nyelvvizsga díjának visszatérítését biztosítja, azon általános 

iskolások számára, akik a 8. osztály befejezéséig sikeres alapfokú A, B vagy C 

típusú középfokú, vagy felsőfokú nyelvvizsgát tesznek, a 2021. évben egy 

vizsgázónak 27 eFt összegben; 

 

h. A hátrányos helyzetű középiskolás tanulók részére meghirdetett Arany János 

tehetséggondozó programban 2021. évben 2 fő vett részt, melynek költsége: 96 

eFt. 

 

i. Az önkormányzat 2021. 11. 27. és 2022. 01. 30. közötti időszakban az 

óvodások, általános iskolások és középiskolások számára kedvezményes 

korcsolyázási lehetőséget biztosított.  

A kedvezményes belépőt 3719 gyermek vette igénybe, melynek költsége: 744 

eFt. Szintén kedvezményesen vehették igénybe a korcsolya bérlését, mely 

lehetőséggel 1765 gyermek élt, ennek költsége: 1.059 eFt.  

Ebben a korcsolya szezonban 70 hátrányos helyzetű gyermekek részére három 

alkalomra szóló bérlet került szétosztásra, melyet az intézményi korcsolyázás 

keretében tudtak felhasználni. 
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4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások  
    bemutatása 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetés megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek elhelyezését. A személyes gondoskodás nyújtása és 

igénybevétele kapcsán a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályai határozzák meg mindazokat a 

közös elemeket, amelyek a szolgáltatási minimum biztosításához, a személyes gondoskodás 

biztonságos működéséhez, valamint a szociális szolgáltatások, ellátások nyújtásának 

személyi, tárgyi és szakmai feltételeinek egységes érvényesüléséhez szükségesek. 

A személyes gondoskodás biztosításával kapcsolatban azonban vannak olyan speciális 

kérdések, amelyek a helyi viszonyok és működési jellegzetességek alapján, a fenntartó által 

kerülnek meghatározásra a Gyvt. felhatalmazása alapján. 

Hosszú ideig a helyi önkormányzatok ellátási kötelezettsége érvényesült kizárólagosan, majd 

ezt követően elsődlegesen a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

kerültek előtérbe. Ebből adódóan az állami fenntartók tekintetében a feladatkör 

meghatározása is elsősorban az önkormányzatok sajátosságait tükrözik. Ide értendő 

elsősorban az önkormányzati rendelet megalkotásának lehetősége, amelyben a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete a helyi viszonyoknak, adottságoknak és igényeknek 

megfelelően rendelkezhet azokról a kérdésekről, amelyek településenként különbözőek. Az 

önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó, az Mötv.-ben meghatározott szabályok 

egyben azt is biztosítják, hogy a személyes gondoskodás helyi nyújtásával kapcsolatos 

közérdeklődésre számot tartó információk eljussanak a lakosság széles köréhez, így a 

gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat igényelni kívánó személyekhez is. Az 

önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos 

módon kell kihirdetni, a saját honlappal rendelkező önkormányzat a rendeletét a honlapján is 

közzéteszi. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
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A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik az 

önkormányzati rendeleteknek az erre a célra fenntartott honlapon történő közzétételéről, tehát 

az online közzététel és elérhetőség már valamennyi önkormányzati rendelet esetében 

megvalósul. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról a rendeletet a fenntartó önkormányzat alkotja meg. 

A rendelet tartalmi elemeit a Gyvt. 29. § (2) bekezdése határozza meg. 

Ennek megfelelően, ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat 

rendeletben szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit. 

Más törvény, mint a Gyvt. nem határoz meg ilyen irányú korlátozást, így a fenntartó 

önkormányzat a Gyvt. 94. §-a szerinti feladataira tekintettel, az ott meghatározott 

kötelezettségei teljesítése mellett szabadságot élvez a helyi ellátási formák kialakítása terén. 

Szintén önkormányzati rendeletben szükséges meghatározni az önkormányzat által biztosított 

ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának 

szempontjait, az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható 

ellátásokat, az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, valamint a fizetendő térítési díjak 

mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. Tekintettel arra, hogy a jogforrási 

hierarchia szerint az önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes törvénnyel, a térítési díjak 

megállapításának Gyvt. szerinti szabályait az önkormányzati rendelet megalkotása során is 

figyelembe kell venni. Utóbbi szempontból szintén lényeges a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gytr.) 

amely a térítési díj fizetésével kapcsolatos általános szabályokon túl az egyes ellátási 

formákkal kapcsolatos részletes szabályokat is meghatározza. A rendelet olyan szempontból is 

releváns, hogy a Gyvt. és az Mötv. általános szabályai mellé kimondottan a térítési díjak 

meghatározásának vonatkozásában kiegészítő szabályokat tartalmaz az érintett lakosságnak az 

önkormányzati szabályozásról való megfelelő tájékoztatása kapcsán.  

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

A városban a gyermekjóléti alapellátásoknak megfelelő intézményrendszer a jogszabályoknak 

megfelelően épül fel.  

 

• Család- és gyermekjóléti szolgálat 

• Család- és gyermekjóléti központ  

• Gyermekek napközbeni ellátása 

• Bölcsőde 

• Gyermekek átmeneti gondozása 

• Gyermekek átmeneti otthona – Gyöngyös Körzete Kistérség 

Többcélú Társulással kötött szerződés alapján egy gyermek 

részére  

A fenti feladatok ellátásának szervezése az alábbi formában történik: 

 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

• Bölcsődei ellátás 

• Család- és gyermekjóléti szolgálat 

• Család- és gyermekjóléti központ 

 
 
Önkormányzat által fenntartott intézmények 

• Óvoda (Újhatvanban: 3, Óhatvanban: 4) 

 
A gyermekjóléti feladatok közül a gyermekek napközbeni ellátásában a nevelési, oktatási 

intézmények is közreműködnek, melynek működését alapvetően a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza. Az itt folytatott gyermekjóléti tevékenység 

szervesen kapcsolódik a közoktatási feladatokhoz. Az óvodák, iskolák vezetőivel és 

gyermekvédelmi felelőseivel kialakult és jól működik a jelzőrendszer. A gyermekjóléti 

szolgálatnak adott esetekben jelzéssel élnek. 

 
A 2. melléklet tartalmazza a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat bölcsődei 

ellátás, a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása terén végzett 

gyermekjóléti tevékenységét.   
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5. A felügyeleti szervek részéről a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett   

    szakmai ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai 

 

2021. évben a felügyeleti szervek részéről - a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen – nem 

történt szakmai ellenőrzés.  

2021. december 20-án a NÉBIH a Hajós Alfréd úti Bölcsődében a főzőkonyha minősítését 

végezte, mely során a konyha 88 %-os minősítő eredményt kapott. 

 
 
6.  Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 
 
A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer működése kapcsán az Önkormányzat igen 

nehéz helyzetben van. A megoldandó gondok, problémák összetettek, komplex kezelést 

igényelnek. Az ellátások, juttatások célzottan a családi kötelék erősítését, a családban élés 

segítését kell, hogy szolgálják. Preventív szemléletre van szüksége, hogy a problémák időben 

felismerhetőek legyenek.  

Továbbra is elsődleges feladatnak tekintjük a jelzőrendszerek közötti hatékony 

együttműködést, amely jelenleg jól működik a városban. A rendszeres jelzőrendszeri 

megbeszéléseken minden érintett aktívan részt vesz, így a problémák kezelhetővé válnak.  

A bölcsődei szülői fórumon minden alkalommal részt vesz a fenntartó által delegált személy, 

így a problémák eljutnak a fenntartóhoz. Ezeknek köszönhető, hogy a városban a 

gyermekekkel kapcsolatos problémák nem maradnak feltáratlanok.  

A Hatvani Polgármesteri Hivatalban a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 

ellátásokkal kapcsolatos feladatokat a Hatósági Irodán belül az Általános Igazgatási Osztály 

látja el. Így közelebb kerül egymáshoz a gyermek- és felnőttvédelem, megteremtve annak 

lehetőségét, hogy az arra rászoruló családok problémáit komplexebben, racionálisabban 

lehessen kezelni. 

 
 
7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és  

    a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények    

    számának és okainak bemutatása 

 

Hatvani Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkájában az állampolgárok életkorára 

figyelemmel csoportosítva lettek a feladatok és tevékenységük ez alapján került 

megszervezésre.   
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A bűnmegelőzési tevékenység keretében az elkövetővé, valamint áldozattá válás megelőzése, 

valamint a bűnalkalmak számának csökkentése érdekében a Hatvani Rendőrkapitányság a 

városban működő óvodákban és az általános iskolákban a D.A.D.A és az Iskola Rendőre 

Program keretében folyamatosan tájékoztatást kapnak a gyermekek.  

Életkoruknak megfelelően játékos foglalkozás, vagy tanítás óra keretében kapnak 

felvilágosítást a drogokról, annak hatásairól, a dohányzásról, az alkoholfogyasztásról. 

A középfokú oktatási intézményekben ezt a feladatot a bűnmegelőzési tanácsadó végzi. 

 

A 2020/2021. tanévben a Covid-19 járvány miatt – a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – 

az ehhez kapcsolódó felvilágosító előadások a közép- és alapfokú oktatási intézményekben 

egyaránt – az online oktatás ideje alatt, illetve a jelenléti oktatás ismételt kezdetét követően – 

a tanév végéig szüneteltek. A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben a tanévben Nyílt 

nap megszervezésére sem került sor. A 2021./2022. tanév kezdetével a bűn- és 

balesetmegelőzési oktatás a közép- és általános iskolákban is megindult. 

Az internet terjedésével egyre nagyobb szükség van a felvilágosító programokra. A Hatvani 

Rendőrkapitányság munkatársai általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak tartanak 

előadásokat, a biztonságot internetezésről, a közösségi oldalakban rejlő veszélyekről.  

 

Közbiztonsági és baleset megelőzési céllal a 2021/2022. tanév kezdetén és az azt követő egy 

hónapban folyamatos rendőri jelenlétet biztosít a Rendőrség az általános iskolák közvetlen 

környezetében a Hatvani Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztályának 

munkatársaival. A Rendészeti Osztály munkatársai a tanév folyamán folyamatosan jelen 

vannak az intézmények környékén. 

 

Az áldozatvédelmi feladatokon belül kiemelt jelentőségű a családon belüli erőszak és a 

kiskorúak védelmében végrehajtandó ideiglenes megelőző távoltartás feladatainak 

végrehajtása.  

A családi viszályok kezelése során tett intézkedések esetén amennyiben kiskorú szemtanúja, 

vagy részese volt az intézkedést kiváltó eseménynek a rendőrkapitányság jelzéssel él az 

illetékes gyermekjóléti szolgálat felé. 

 A gyermekvédelmi szervekkel, valamint a problémakörrel érintett civil szervezetekkel a 

kapcsolattartás folyamatos. 
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8. Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése 
 
 
Az önkormányzatok jogszabályok által előírt feladata gondoskodni arról, hogy a lakosság 

szociális ellátását megszervezze. Ennek módja, minősége jelentősen befolyásolja a 

településen élők viszonyát a helyi önkormányzathoz. Mivel nem intézményfenntartásra, 

hanem szolgáltatás biztosítására kötelezettek az önkormányzatok, feladataikat elláthatják akár 

másik önkormányzattal, vagy civil szervezetekkel kötött megállapodás alapján. A civil 

szervezetek gyakran az adott település életfeltételeinek javítását tűzték ki célul.  

Hatvan városban a Polgárőrség, a Hatvani Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti 

Osztálya a Rendőrkapitánysággal együtt a bűnmegelőzésben vesz részt. A Nyitott Ház 

Közhasznú Alapítvány a gyermekek, és fiatal felnőttek szabadidejének hasznos, és tartalmas 

eltöltését, programok szervezését segíti.  

Ezen szervek a jelzőrendszerben is működnek, a látókörükbe került problémát az alapellátást 

ellátó gyermekjóléti szolgálat felé jelzik. 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatvani civil szervezetek 

támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1) önkormányzati rendelete pályázati úton támogatási 

lehetőséget biztosít, többek között ifjúsági szervezetek részére.   

A támogatás az ifjúsági korosztály számára rendszeresen szervezett közösségi összejövetelek, 

klubok programjainak szervezésére, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletre használható fel. 

2021. évben 19 civil szervezet pályázott az ifjúsági keretre. Egyes szervezetek az év első és 

második félévében is éltek a pályázat lehetőségével. 

 

Pályázatot nyújtottak be: 

Hatvan Jókai úti Óvodáért Alapítvány, 

Hatvani Bajza József Gimnázium „Diákönkormányzat”csoport, 

Hatvani Bajza József Gimnázium „Diákok a Diákokért” csoport, 

Alapítvány az Újhatvani Rákóczi úti Általános Iskoláért, 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola – SZIRKÉK énekegyüttes,  

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzat;  

Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola – Túrázók csoportja, 

Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Diákönkormányzat, 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola – Drámaszakkör, 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola - Gyögyfűzér Néptánc csoport, 
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Hatvani 5. Számú Általános Iskola – Német szakkör, 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola – Ötöskórus, 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola – Angol szakkör, 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola – Természetjáró szakkör, 

Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány, 

Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány, 

Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány, 

Hatvani Mészáros Lázár Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, 

Brunszvik Kisded Alapítvány 

 
A szervezetek elsősorban rendezvények megtartásához kértek támogatást, de támogatási célok 

között szerepeltek hagyományőrző, történelmi, tudományos, kulturális, sport programok, 

idegen nyelvi szakkörök szervezése, kreatív műhelymunka, közösségépítés, az intézmény 

felszereltségének fejlesztése is. 

 
 
H a t v a n, 2022. április 22. 
 
 
 
         dr. Kovács Éva 
                    jegyző 

 

 

 

 




























































































