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Az 1997. évi. XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31–ig átfogó értékelést kell készítsen, a 
Képviselő-testület számára. 
A települési önkormányzatok évenkénti, gyermekkel kapcsolatos tevékenységéről szóló 
beszámolójának kötelező tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza 
meg. 
 
Ezek a szempontok az alábbiak: 
 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesültek 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. 

 
3.  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 

részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 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. 

 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

 
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 
6. 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. 

 
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 

feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drogprevenció stb.). 
 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
 
A beszámoló első részében a település demográfiai mutatóit elemezzük.  
2013. december 31. napján Kétegyháza állandó lakosságának száma: 3 847 fő volt. Ez a szám a 
Kétegyháza területén lakóhellyel rendelkező személyek számát jelenti.  
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Településünk lakónépességének száma, vagyis a településünkön lakóhellyel rendelkező, és másutt 
tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanitt tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek együttes száma: 3 731 fő.   
 
Az alábbi, 1. számú diagram településünk állandó lakosságának az öt6 éves időintervallumban 
való változását mutatja be, adatsor sajnos továbbra is csökkenő tendenciát mutat. 
 

 
1. számú diagram 

 
A 2009. és 2010. évi adatok közötti különbség: 69 fő. 
A 2010. és 2011. évi adatok közötti különbség: 43 fő. 
A 2011. és 2012. évi adatok közötti különbség: 16 fő. 
A 2012. és 2013. évi adatok közötti különbség: 18 fő. 
Pozitívuma fenti adatsornak, hogy az elmúlt évek közötti különbség egyre kisebb. 
 
A következő részben tekintsük át Kétegyháza állandó lakosságának korcsoportos és nemek 
szerinti bontását: 
 
Korcsoport Férfi Nő Összesen 
0-14 éves 246 294 540 
0-18 éves 334 382 716 
19-60 éves 1119 1088 2207 
61-100 éves 378 546 924 

1. számú táblázat 
 
A 3 847 fős állandó lakosság családi állapot szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul:  
 
Hajadon  
nőtlen 

Házas Özvegy Elvált Házassága 
megszűnt 

Nem ismert 

1664 1366 365 426 0 26 
2. számú táblázat 

 
Ezt követően tekintsük át a részletes korcsoportos bontást a 2. számú diagram segítségével. 
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2. számú diagram 

 
A fenti adatok az állandó lakosságszámhoz viszonyítva az alábbi eredményt adják: 

• 0-3 éves: 3 %; 
• 4-14 éves: 11 %; 
• 15-18 éves: 5 %; 
• 19-62 éves: 60 %; 
• 62 éves →: 21 %. 

 
Az oktatási - nevelési intézmények szempontjából releváns adat a 2013. 12. 31. napján fennálló 
életkori bontás, amelyet a 3. számú diagram foglal magába. 
 

 
3. számú diagram 
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4. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó 
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás 
nagysága. 

 
A pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokat, valamint megállapításuk feltételeit a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. Ennek 
alapján a pénzbeli és természetbeni ellátások csoportjába 
 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; 
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; 
• óvodáztatási támogatás és a  
• kiegészítő gyermekvédelmi támogatás tartoznak. 

 
A fenti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási támogatás és a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása a gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) számú 
Kormányrendelet értelmében a Jegyző hatáskörébe tartoznak, míg a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás iránti kérelmeket átruházott hatáskörben a Polgármester bírálja el. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának elsődleges feltétele, hogy a 
gyermeket gondozó család egy főre eső jövedelme ne haladhatja meg a 37. 050.-Ft-ot, egyedül álló 
szülő esetében a 39. 900.-Ft-ot, továbbá a gyermeket gondozó család tagjai külön-külön ne 
rendelkezzenek a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének húszszorosát (570.000.-Ft), 
együttvéve pedig hetvenszeresét (1. 995. 000.-Ft) meghaladó értékű hasznosítható vagyonnal. 
 
Ezen feltételeknek – 2013. évet nyitó adatként – 334 támogatásra jogosult esetében igazolódott 
a fennállása. Az év folyamán megállapított esetek száma 345 volt, a határozott idő lejárata miatt 
345 jogosultság szűnt meg, így az év végi záróadat 352 rendszeres gyermekvédelmi 
megállapítás volt. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 2013. augusztus 01. napján való 
fennállása okán 306 jogosult részére 1.774.800.-Ft, 2013. november 01. napján való jogosultság 
fennállása okán 326 jogosult részére 1.890.800.-Ft értékű Erzsébet utalvány került kiosztásra 
(5.800.-Ft/fő). Ennek az összegnek a fedezete teljes mértékben állami támogatás, így ez nem 
terheli az Önkormányzat költségvetését. 
 
A gyermekek és ezzel együtt az őket nevelő családok anyagi helyzetének megítéléséhez 
hozzájáruló információ a főre eső jövedelem szerinti megoszlása, amely az alábbiak szerint 
alakult:   

0.-Ft – 14. 149.-Ft közötti jövedelem: 38 jogosult; 
14. 250.-Ft – 28. 499.-Ft közötti jövedelem: 213 jogosult; 
28. 500.-Ft – 39. 900.-Ft közötti jövedelem: 101 jogosult esetében. 
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4. számú diagram 

 
A családok anyagi helyzete mellett érdekes adat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő családok gyermekek száma szerinti megoszlása, melyet a 4. számú diagram illusztrál. 
Látható, hogy a jogosult családok közel fele megoszlásban 1, egy negyed részben pedig 2 
gyermekesek. Egyre kevesebb a három, négy, illetve többgyermekesek száma.  
 

 
5. számú diagram 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján a gyermek, illetve a család 
egyéb kedvezményekhez is hozzájut. Ilyen az ingyenes tankönyvellátás és az étkezési térítési díj 
fizetése alóli mentesség, amely esetben a kedvezmény mértéke 100% 1-8. osztályig.  
 
A gyermeket nevelő családok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
hiányában is részesülhetnek 50 %-os intézményi étkezési térítési díjkedvezményben, amennyiben: 

• három- vagy több gyermeket nevelnek, vagy; 
• az érintett gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos. 
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Ezek a kiadások az oktatási intézmények fenntartóváltása miatt már csak részben – a gyermekek 
étkeztetését illetően – terhelik Önkormányzatunkat, amely adat az alábbiak szerint alakult az 
elmúlt év tekintetében: 
 

Térítés 
mértéke 

Jogosultak 
száma 

Felhasznált 
összeg (E Ft. 

kerekítve) 
100%-os 

kedvezmény 
117 fő 5 430 

50 %-os 
kedvezmény 

22 fő 1 110 

összesen 139 fő 6 540 

 
3. számú táblázat 

 
További – az előző segélyformára való jogosultság esetén adható – juttatás a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás, mely annak a gyermeket családba fogadó személynek állapítható 
meg, aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. 2013. évben 1 fő részesült ebben az 
ellátásban 1 kiskorú gyermek jogán. A részére kifizetett támogatás 80. 000.-Ft volt. 
 

A gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) számú Kormányrendelet 2013. 09. 01. napjától 
konkretizálta a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet jegyzői hatáskörben való 
megállapításának hatáskörét, mellyel párhuzamosan a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve ennek végrehajtási rendelete részletesen 
meghatározta a megállapítás feltételeit. Ezek értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 
alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 

• 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; 
 

• 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 aktív korúak ellátására jogosult vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy; 

 
 

• a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 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. 
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Halmozottan hátrányos helyzetű 
• az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az előzőekben meghatározott körülmények közül legalább kettő 
együttesen fennáll; 

• a nevelésbe vett gyermek; 
• az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 
 
Ezen feltételek fennállásával 2013. 09. 01. napjától 46 esetben történt megállapítás, amelyből  

• 13 hátrányos helyzetű.  
o Ebből:  
a szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt: 2 esetben; 

                  
 a szülő(k) vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottság miatt: 9 esetben; 

     
elégtelen a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt: 2 esetben. 
 

• 33 halmozottan hátrányos helyzetű 
o Ebből: 
szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k) vagy a    
családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt: 20 esetben; 
szülő(k) vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen 
lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt: 4 esetben; 
 
szülő(k) és a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen a 

       lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt: 9 esetben. 
 
Más hatóság által megállapított halmozottan hátrányos helyzetű, valamint nyilvántartott nevelésbe 
vett gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő nagykorú gyermekek száma: 1 fő. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó ellátási forma az óvodáztatási 
támogatás, amely megállapítási feltételei 2013. évben szintén módosultak.  
Alapja lett a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának jegyzői döntésbe foglalt megállapítása. 
További feltétel az óvoda által igazolt tény, hogy az érintett gyermek legkésőbb annak a nevelési 
évnek a kezdetéig megkezdte a tényleges óvodába járást, amelyben a betöltötte az ötödik életévét, 
és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül minimum napi hat 
órát az intézményben töltött, valamint a szülő, a családbafogadó gyám által igazolt és az 
igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladta meg a munkanapokra eső óvodai 
nevelési napok 25 %-át. 
 
 Az első alkalommal biztosított támogatás a jogszabály alapján természetben nyújtott 20. 000.-Ft 
értékű hozzájárulás a gyermek óvodáztatásához, továbbiakban pedig 10. 000.-Ft-os pénzbeli 
támogatás nyújtható. 2013. év folyamán 7 gyermeket illetően első alkalommal történt 
természetbeni juttatás kiutalása a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának közreműködésével 
(140. 000.-Ft). Második és további alkalommal való kifizetés pedig 6 gyermeket érintően, 11 
alkalommal történt (110. 000.-Ft). Ez összesen 250. 000.-Ft, teljes mértékben állam által 
finanszírozott óvodáztatási támogatásra fordított összeget jelentett az elmúlt évben. 
 
Óvodáztatási támogatás iránti kérelem elutasítása 2013. évben nem történt. 
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2013. évben a Polgármester hatáskörében 123 
esetben került megállapításra, 404. 238.-Ft, saját, települési költségvetést terhelő összegben, 
illetve 1 esetben került sor elutasításra.  
 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 
vonatkozó adatok, 
 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a településen 
állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő újszülöttek számára babakelengye 
csomagot ajándékoz a mindenkori költségvetési rendeletben elfogadott összegben. Ez 2013. 
évben 10. 000.-Ft volt és 26 újszülött vált jogosulttá. Az erre kiadott összeg így 260. 000.-Ft volt. 
 
Településünk a továbbtanuló helyi lakosokat a Bursa Hungarica ösztöndíj programban való 
részvétellel támogatja. Ennek keretén belül 12 fő, 205. 000.-Ft összegű támogatása valósult meg 
az elmúlt évben. 
 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 
A gyermekekről való gondoskodásnak egy speciális, természetbeni formája a nyári 
gyermekétkeztetés, amelynek keretén belül 2013. évben 149 gyermeket étkeztettünk napi 
egyszeri meleg étel formájában 54 munkanapon keresztül, 3. 540. 240.-Ft értékben. Ennek helye 
az Önkormányzat saját fenntartású iskolai ebédlője volt, ahol az igénybe vevő gyermekeknek 
lehetősége volt a nyári szünetben is helyben elfogyasztani az ebédet. 
 

- beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013-ban folytatott gyermekvédelmi tevékenységéről 
 

Kétegyháza 1-es körzetben 2013 év december 31-én 103 gyermek gondozott volt nyilvántartva, 
2-es körzetben 92 gyermek.. A szociális veszélyeztetettség az 1-es körzetben 6 gyermeket 
érintett a 2-es körzetben 17 gyermeket. 2013-ban 1 esetben történt írásos megkeresés a 
Gyermekjóléti Szolgálat felé, ez lényegesen kevesebb, mint az előző években. 
A jelzés a gyermekelhanyagolással összefüggésben történtek. 
 
A gyermekjóléti szolgálat felé, a szakmai előírásoknak megfelelően írásban történt a jelzés. 
A szülőkkel a kapcsolatot a védőnő személyesen tartja, azokban az esetekben, ahol igazolni 
szükséges a szülő tájékoztatását írásban történik. Ilyen esetek a védőoltásra idézések a tetvesség 
esetén az írásos tájékoztatók. 
 
Területi védőnői gondozás összefoglalása 2013. 12. 31. állás szerint 
 
 

Gondozott 
családok száma 

Gondozott 0-7 
évesek száma 

Veszélyeztetettek 
száma (egészségügyi 
és szociális okból) 

Kétegyháza 1-es körzet 95 103 6 

Kétegyháza 2-es körzet 81 92 17 
 

4. számú táblázat 
 
A családlátogatások száma: 2013-ben Kétegyháza 1-es körzetében 374, Kétegyháza 2-es 
körzetében 359 családlátogatás történt 
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A jelzőrendszer tagjaival a kapcsolattartás folyamatos, mivel az óvodában, iskolában a 
problémákat rendszeresen jelzik a szolgálat felé, ezek leginkább higiéniával kapcsolatos 
problémák. A gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolattartás jó, mivel sajnos nagyon sok olyan 
gyermek él a községben, akiket közösen kell gondozzunk. Újabb gond a gyermekek korai 
fejlesztésének megoldása, amit sok esetben a gyermekjóléti szolgálat munkatársa segítségével 
tudunk koordinálni. 
 
Várandósgondozás 
2013-ban összesen 33 várandóst gondozása történt, ebből 8 volt valamilyen okból veszélyeztetett. 
Három kiskorú várandóst vettem nyilvántartásba 2013-ban. Szociális okból 4 várandós volt 
veszélyeztetett.. 
 
Iskolai tevékenység 
Az iskolai tevékenység részei a szűrővizsgálatok, a tetvesség ellenőrzése, valamint rendszeres 
egészségfejlesztés. A pedagógiai szakszolgálat munkája nagyon fontos az óvodában, iskolában, 
különösen a hátrányos helyzetű és még valamilyen tanulási problémával küzdő gyermekek 
fejlesztésében, sok esetben volt példa együttműködésre, akár a problémás esetek feltárásában is. 
 

- családi jogállás rendezése anyakönyvvezetői hatáskörben 
 
Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek családi jogállását legkésőbb 3 éves korukig 
rendezni kell.  
A családi jogállás leggyakrabban teljes hatályú apai elismeréssel történik.  Ez azt jelenti, hogy a 
gyermek születése előtt, vagy azt követően a szülők együttesen megjelennek az arra hatáskörrel 
rendelkező hatóságnál és a gyermeket az apa elismeri. 
Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetője 2013. évben 11 esetben 
járt el – többségében születendő – gyermek családi jogállásának teljes hatályú apai elismeréssel 
történő rendezésében. 
 

- hatósági ellenőrzések 
 
2013. évben nem történt hatósági ellenőrzés az I. fokú gyámhatósági tevékenységét illetően. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége 
 
Kétegyháza Nagyközség területén a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegységének 
keretében működő Gyermekjóléti Szolgálat, mely önálló szakmai egységként működik. 
Működtetése kötelező feladata a településnek. 
Munkánkat az elmúlt évben is a hatályos és mindig változó jogszabályok, a szakmai programban 
meghatározott célok, feladatok szerint végeztük. 
 
A feladatellátás személyi feltételei: a feladatellátás 1 fő önálló családgondozóval történik. A 
családgondozó képesítése megfelel az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben foglalt 
követelményeknek. 
 
A feladatellátás tárgyi feltételei: a gyermekjóléti szolgálat épületének elhelyezkedése ideális, az 
irodák berendezése megfelelő. Várakozásra, esetmegbeszélésre, családok fogadására alkalmas 
helyiségekkel rendelkezünk. A munkatársak számára megfelelő környezet, számítógép, telefon, 
nyomtató, fénymásolási lehetőség, a szükséges szakirodalom, a hatályos jogszabályok 
rendelkezésre állnak. 
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A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a gyermek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének 
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a 
gyermekjóléti szolgálat munkatársa szociális munkás végzettséggel, személyes segítő kapcsolat 
keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítja meg. A 
munkatárs rendelkezik azokkal a kommunikációs, szociális, empatikus készségekkel, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek a kliensekkel való eredményes kapcsolattartáshoz.  
A Gyermekjóléti Szolgálat rendelkezik alapító okirattal, működési engedéllyel, szervezeti és 
működési szabályzattal, szakmai programmal, munkaköri leírással.  
 
A feladatellátást meghatározó jogszabályok:  
 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet; a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről;  
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről;  
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;  
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról; 
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról; 
  
A Gyermekjóléti Szolgálat működési területe: a gyermekjóléti szolgálat alapfeladatait 
Kétegyháza nagyközségben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok, gyermekek 
esetében látja el. 
Alapszolgáltatásunk korra, fajra, nemre, családi állapotra, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül 
önkéntes alapon, alanyi jogon és térítésmentesen vehető igénybe. 
A Gyermekjóléti Szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely a 
családgondozás keretében és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint 
látogatja a gondozásban, védelemben részesülő gyermekeket. Életvezetési tanácsadást nyújt annak 
érdekében, hogy a szülők nagyobb figyelmet fordítsanak a gyermekek testi-lelki- értelmi-érzelmi 
fejlődésére. 
Családgondozás: a gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladata.  
 
A családgondozást indokoló tényezők: 

• A család részéről önkéntesen, vagy jelzőrendszer jelzése alapján feltárt olyan körülmény, 
amelyek nem veszélyeztetik közvetlenül a gyermek fejlődését, de segítséget, támogatást 
igényelnek. 

• A gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatba került család, amely segítség nélkül a gyermek 
veszélyeztetettségéhez vezetne, ezt azonban a gondozás elkerülhetővé teszi. 

• A gyermek valamilyen mértékű veszélyeztetettsége, amelyre a jelzőrendszer hívja fel a 
figyelmet, illetve valamely hatóság által elindított eljárás következménye, de igénybe 
vehető önkéntesen is. Oka leggyakrabban a családok – vagy valamelyik szülő nem 
megfelelő, a gyermek egészséges testi – lelki – erkölcsi fejlődését veszélyeztető életvitele, 
nehéz anyagi helyzet, nevelési hiányosságok, a gyermek nem elfogadható magatartása és 
teljesítménye. 
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A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
• A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztető okok 

feltárása, javaslat készítés ezek megoldására, együttműködés a közoktatási intézményekkel, 
a nevelési tanácsadóval, az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a védőnői szolgálattal, 
a háziorvossal, házi gyermekorvossal, valamint más érintett személyekkel és 
szervezetekkel. 

 
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

• Családgondozás, a család működési zavarainak oldása, elhárítása, családi konfliktusok 
megoldásának elősegítése különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás 
esetében. Egészségügyi és szociális ellátás, hatósági beavatkozások kezdeményezése, a 
védelembe vett gyermek, gondozási és nevelési tervének elkészítése, a szülővel és a 
gyermekkel fenntartott segítő kapcsolat során elősegíti a szükséges változások elérését, 
javaslatot tesz a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre vagy 
annak megváltoztatására. 

 
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:  

• A családgondozás biztosítása a család megfelelő nevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához és a szülő-gyermek kapcsolat helyreállításához. Javaslatot 
tesz a Gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának, módjának megváltoztatására, ha a 
szülő körülményeiben, életvitelében változás állt be. A nevelésbevétel felülvizsgálatakor 
javaslatot készít a gyermek további sorsát illetően. 

• Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év 
időtartamra elrendeli a gyermek  utógondozását, melynek célja, hogy elősegítse a családi 
környezetbe való visszailleszkedést, az önálló élet megkezdését. 
A gyermek utógondozását a lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat végzi. 

 
A táblázatból láthatjuk, a 2013-es évben Kétegyházán a Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatba 
került gyermekek nem és korcsoport alapján történő megoszlását.  
 

Nem és kor 
Alapellátásb
an történő 
gondozás 

Védelemb
e vétel 

Ideiglenes 
hatállyal 
elhelyezett 

Átmeneti 
nevelt 

Összesen 

Összesen 
(fiú+lány) 

0-2 éves 2 3 - - 5 

3-5 éves 4 5 - - 9 

6-13 éves 17 15 - 4 36 
14-17 éves 19 8 - 2 29 

Összesen:  42 31 - 6 79 
Ebből lány 21 18 - 2 41 
Családok száma 23 11 - 3 37 

5. számú táblázat 
 
A korcsoportokat vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb probléma még mindig az iskoláskorú 
gyermekek körében észlelhető, amely leginkább az iskolai hiányzásokból adódik.  
A probléma megszüntetését célozta több törvény egymáshoz kapcsolódó változása; a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a családok támogatásáról 
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény és a közoktatásról 1993. évi LXXIX. törvény. A módosítás 
lényege az igazolatlan iskolai hiányzások védelembe vétellel és iskoláztatási támogatás 
megvonással történő szankcionálása. A törvényi változás a tankötelezettség teljesítésének javulását 
hozta.  
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A 6. számú táblázatban látható három év adatai közötti eltérés. Az alapellátásban gondozott 
gyermekek száma kismértékben csökkent, míg a védelembe vett gyermekek száma növekvő 
tendenciát mutat, az átmeneti nevelt gyermekek száma közel felére csökkent a három év alatt. 
 
 

Év 
Alapellátás 
gyermek/család 

Védelembe vett 
gyermek/család 

Átmeneti nevelt 
gyermek/család 

2011 80/24 26/11 11/5 

2012 74/35 27/10 10/5 

2013 42/23 31/11 6/3 
6. számú táblázat 

 
A nyilvántartásban szereplő gyermekek száma csökkenést mutat, amelynek oka egyrészt az 
érintett gyermekek egy része betöltötte a 18. életévét, másrészt csökkent a szolgálat látókörébe 
került esetek száma. 
A gyermekjóléti szolgáltatás az esetlezárást követően az alábbi okok miatt következhet be:  

• eredményes családgondozás; 
• a gyermek nagykorúvá válása; 
• lakóhelyváltozás miatt az illetékességünk megszűnik.  

2013-es évben az alábbi módon alakultak az esetlezárási adatok:  
• 2 család 4 gyermeke esetében az eredményes családgondozásnak köszönhetően az esetek 

lezárásra kerülhette; 
• 10 család 10 gyermeke tekintetében a nagykorúvá válásuk eredményezte, hogy kikerültek a 

gyermekjóléti szolgáltatás látóköréből; 
• 4 család 8 gyermeke esetében a család elköltözése miatt illetékességünk megszűnt.  

Alapellátás keretében 6 új eset került a szolgálat nyilvántartásába. 
A veszélyeztetettség kialakulásában 2013-ben főként anyagi és környezeti okok szerepeltek.  
Környezeti okok a gyermeket gondozó szülők nevelési tevékenységében lévő okok: ezek 
leggyakrabban az elhanyagolás, mentálhigiénés problémák, szülők életmódja, családi krízis, 
munkanélküliség, stb. 
Az évi közmunkaprogram által rendeződnek az egyének, a családok jövedelmi viszonyai, de ennek 
ellenére vannak visszatérő problémák, azonban az előző évi adatokhoz viszonyítva csökkenést 
mutat az anyagi, megélhetési problémákkal hozzánk forduló személyek száma. 
Segítségnyújtásunk – többek között - kiterjed a kliensek ügyintézésében történő közreműködésre, 
helyi szociális kérelmekkel, segélyekkel kapcsolatos ügyek bonyolítására. 
 
Az alábbi tábla a szolgálat által kezelt esetek probléma típus szerinti bontását mutatja. 
 

Probléma típusa 

Kezelt 
problémák 
száma 
(halmozott) 

Ellátott 
gyermekek 
száma 

Anyagi (megélhetési, lakhatási stb) 91 15 

Gyermeknevelési 95 27 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 4 3 

Magatartászavar, teljesítményzavar 26 9 

Családi konfliktus 4 3 
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Szülők vagy család életvitele 12 3 

Szülői elhanyagolás 30 19 

Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) - - 

Fogyatékosság, retardáció 2 - 

Szenvedélybetegség - - 

Összesen:  264 79 
7. számú táblázat 

 
2013-ben tovább növekedett azon családok száma, ahol előfizetői mérőórát szereltek fel. Lényege 
és célja, hogy a család csak olyan mértékben használja az áramszolgáltatást, ahogy a felhalmozott 
tartozást és a fogyasztást rendezni tudja. Előrefizetős mérővel rendelkező családok számára 
gyakran segítünk a feltöltő kóddal kapcsolatos ügyintézésében.  
Lakáskörülmények miatt akkor kerül veszélyeztetett helyzetbe a kiskorú gyermek, ha 
kedvezőtlenek a lakás tárgyi körülményei, egészségtelen lakásviszonyok állnak fent (pl. fűtés 
hiánya, villany, víz). ezeken a problémákon az Önkormányzattal való együttműködés keretén 
belül tudunk segíteni (tűzifajuttatás, lakásfenntartási támogatás szolgáltatóhoz utalása a klienssel 
való egyeztetést követően, önkormányzati segély igénylésében és felhasználásában való részvétel). 
 
Eseteink között emelkedett számban fordul elő a szülők részéről gyermeknevelési, a gyermekek 
részéről magatartási probléma. Nagy hangsúlyt fektettünk a szülői elhanyagolásból adódó 
problémák kezelésére, a gyermek alapvető szükségletei kielégítésében való segítségnyújtásra.  
Családlátogatásaink általános célja, hogy a családokat, gyermekeket saját lakókörnyezetükben 
megismerjük, életvitelük, életkörülményeik, szokásaik előttünk ismertté váljanak. 
A gyermek megfelelő táplálásának, öltöztetésének és védelmének elmulasztása, de számos más 
forma is előfordul. A szülő elmulasztja a gyermek számára a megelőző orvosi ellátást, így a 
védőoltások és a rutin fizikális vizsgálatok biztosítását. Késedelmesen keresi fel az orvost a 
gyermek betegsége esetén, s ezzel súlyosabb állapot kialakulását idézheti elő, vagy hanyagságával a 
gyermek életét kockáztatja.  
 
További gyakori okként említhető az indokolatlan iskolai hiányzás, szülői hanyagság miatt. Iskolai 
hiányzás esetén a közoktatási intézménnyel és a családdal haladéktalanul megtörténik a 
kapcsolatfelvétel. 
Ritkább esetben, felügyelet nélkül hagyott gyermek. 
 
Az egyik leggyakrabban előforduló probléma a családok helytelen értékrend felállítása, s ennek 
részbeni következménye az anyagi, megélhetési gond. Döntő kérdés, hogy amennyiben a család 
nem tudja biztosítani a gyermek neveléséhez szükséges alapvető feltételeket, akkor hogyan és 
milyen mértékben kell belépni és segítséget nyújtani a gyermek a család számára.  
Nagy a jelentősége az iskolai kedvezményes vagy ingyenes étkeztetésnek, de ez még nem oldja 
meg a lakáskörülményeket, a téli fűtést, a nyugodt tanulási feltételeket. Fontos, a családdal való 
kapcsolatfelvétel során a bizalom kialakítása, hogy a szülők és a gyermek elfogadja a 
segítségnyújtást.  
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója jelzés, írásos anyag nélkül nem keresheti fel a családot, 
hisz ok nélkül nem léphet be egy család intim szférájába. Az írásos jelzést a jogszabályi háttér is 
előírja. 2013-ben a jelzések minden esetben írásos formában történtek.  
A családot tájékoztatjuk a gyermekjóléti szolgálat feltételéről, tartalmáról, a gyermekek jogairól a 
szülői kötelezettségről, a vezetendő nyilvántartásról, adatlapokról. Az eredményes 
gyermekvédelmi munka érdekében gondozási tervet készítünk, mely tartalmazza a célt, a 
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felelősöket, a vállalt feladatokat és a határidőt. A gondozási terv konkrét feladatokat tartalmaz, 
amelynek követésével a gyermek veszélyeztetettségének megszűnése valószínűsíthető.  
 
Amennyiben a szülő vagy a gyermek együttműködése nem megfelelő és a veszélyeztetettség nem 
szüntethető meg alapellátás keretein belül, a gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a Gyámhatóság 
felé a gyermek, védelembe vételére.  
A védelembe vétel során a családgondozóval való együttműködés kötelező, a családgondozó a 
védelembe vételi határozat alapján egyéni gondozási-nevelési tervet készít. A védelembe vétel 
hatékonyságát a Gyámhatóság legalább évente egy alkalommal felülvizsgálja. A családgondozó a 
felülvizsgálat során helyzetértékelést készít a védelembe vétel körében végzett családgondozói 
tevékenységről, és megalapozott javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy 
megszüntetésére, továbbá szükség esetén más gyermekvédelmi intézkedésre. 
 

Az alábbi táblázat 2013. december 31-én nyilvántartott kiskorúak veszélyeztetettségének fő oka 
szerinti megosztását láthatjuk. 

Sor-
szá
m 

Okok 

A 
veszélye
ztetettsé
g fő oka 

A 
veszélyezte

tettség 
halmozott 

okai 
01 Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 59  
02 Környezeti főcsoport összesen 29 73 
03 

Ebből 
(2-ből) 

nevelési probléma  3 14 
04 szülők, család életvitele   5 
05 családi konfliktus  2 6 
06 szülő(k) betegsége   6 
07 gyermek családon belüli fizikai 

bántalmazás
a 

  
08 gyermek családon belüli lelki   
09 gyermek családon belüli szexuális   
10 gyermek fizikai elhanyagolás

a 
16 16 

11 gyermek lelki   

12 
egyéb személyek, rokonok általi 
veszélyeztetés 

 
2 2 

13 iskolai kirekesztés, erőszak    
14 kortárs csoport negatív hatása  1 4 
15 elégtelen lakáskörülmények  3 9 
16 kilakoltatás veszélye  1 1 
17 munkanélküliség  1 10 
18 Magatartási főcsoport összesen 13 14 

19 

Ebből 
(18-
ból) 

gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

 
1 2 

20 aszociális/antiszociális viselkedés  2 2 
21 drogfogyasztás  1 1 
22 alkoholfogyasztás    
23 játékszenvedély    
24 csavargás  2 2 

25 
tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és 
egyéb) 

 7 7 

26 Egészségi főcsoport összesen 2 2 
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27 Ebből 
26-
ból) 

tartós betegség    
28 fogyatékosság  1 1 
29 magatartás-vagy tanulási zavar  1 1 
30 Anyagi főcsoport 15 37 

8. számú táblázat 
 
A problémák megoldását célzó szakmai tevékenységek számát 9. számú táblázat mutatja.  
 

Megnevezés 
Szakmai 
tevékenységek 
száma 

Ellátott 
gyermekek 
száma 

Információnyújtás 283 93 
Tanácsadás 243 77 
Segítő beszélgetés 13 8 
Hivatalos ügyekben való közreműködés 144 56 
Családlátogatás 317 87 
Közvetítés más szolgáltatásba 127 28 
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 6 6 
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (átmeneti 
nevelésbe vétel) 

1 1 

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (védelembe 
vétel) 

12 14 

Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel 4 15 
Konfliktuskezelés - - 
Szakmaközi megbeszélés 6 - 
Esetkonferencia 1 4 
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés - - 
Adományozás 93 55 
Szociális váltsághelyzetben lévő várandós anya 
gondozása 

17 5 

Összesen 1267 449 
9. számú táblázat 

 
Korábbi évekhez viszonyítva 2013-ban megnőtt a szociális váltságban lévő várandós anyák 
száma. A tavalyi évben öt várandós kiskorú szerepelt a nyilvántartásunkban. Két esetben a 
kiskorú terhes törvényes képviselete sem volt megfelelően rendezve, ezért jeleztünk az illetékes 
Gyámhivatalnak és részt vettünk a probléma megoldásában. 

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának feladata, hogy az átmeneti nevelésben lévő 
gyermekek családjaival intenzív családgondozás segítségével felkészítse a gyermek családba 
történő visszahelyezését.  2013-ban három család esetében végeztünk családgondozást, ezen 
családok gyermekei átmeneti nevelésbe kerültek. Egyik esetben sem kerülhetett sor a gyermek 
családjába történő visszahelyezésére. A gyermek-szülő kapcsolattartásának fenntartására 
ösztönözzük a szülőket, megakadályozva ezzel az érzelmi elszakadást. 
A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a településen élő gyermekek 
veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése, melynek legalapvetőbb formája a jelzőrendszer 
működtetése.  

• Kétegyházán a jelzőrendszeri tagok:  
• Bölcsőde; 
• Óvoda; 
• Román Nemzetiségi Általános Iskola; 
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• Márki Sándor Általános Iskola; 
• Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium; 
• Védőnői Szolgálat; 
• háziorvosok; 
• a rendőrség munkatársai; 
• helyi civil szervezetek. 

 
Rendszeresen kapunk jelzéseket a környékbeli középfokú oktatási intézményektől, az általuk 
észlelt, főleg igazolatlan hiányzással kapcsolatos problémákról.  
Rendszeres kapcsolatban állunk a Gyámhivatallal és a gyulai kórház szociális munkásaival.   
A jelzőrendszeri tagok közül a közoktatási intézményektől érkezett a legtöbb jelzés. Ezek 
többségét az iskolai hiányzások alkotják. 
 
2013. évi jelzések, összehasonlítva az előző évekkel. 
 

Jelzést adó 2009 2010 2011 2012 2013 

Egészségügyi szolgáltató 10 5 12 20 3 

Ebből védőnői jelzés 7 1 12 19 1 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgálat 

2 2 1 1 - 

Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtok - - 1 1 - 

Közoktatási intézmény 44 98 11 10 48 

Rendőrség 4 - 1 3 13 

Ügyészség, bíróság - - 3  - 

Pártfogó felügyelet   2  - 

Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány - - -  - 

Áldozatsegítés 1 - -  - 

Állampolgár 9 2 - 4 - 

Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 41 7 24 16 2 

Összesen 111 114 55 55 66 

6. számú táblázat 
 
A jelzőrendszer tagjai munkájukat felelősségteljesen, szakszerűen végzik. Probléma észlelése 
esetén azonnal jelzéssel fordulnak gyermekjóléti szolgálatunkhoz.  
 
Egyéb tevékenységek 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait tekintve pozitív esemény volt a 2013-ban, július 15. és 
augusztus 23. közötti időszakra megszervezett nyári tábor. 
A nyári tábor résztvevői – előzetes igényfelmérést követően – általános iskolás korú gyermekek 
voltak, napi 16 fős átlaglétszámban. A gyermekek felügyeletét segítő szakemberek és önkéntesek 
látták el.  
 
A Bölcsőde 2013. évi gyermekvédelmi munkájáról 
 
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik 
formája. Családban nevelkedő - 20 hetes kortól – 3 éves korig - gyermekek szakszerű gondozását 
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- nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte a bölcsődei - nevelési év végéig 
maradhat a bölcsődében. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei 
valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. Előnyben kell részesíteni azon 
kisgyermekeket, akinek szociális helyzete - vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében 
szükséges a bölcsődei nevelés – gondozás. 
A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet határozza meg. 
A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő munkája, tevékenysége igen sokrétű. A 
kisgyermeknevelő feladata a gyermekek sajátos igényeit figyelembe véve, a gondozás-nevelés 
egysége a gyermek személyes adminisztrációjának vezetése, a folyamatos napirend betartása. A 
gyermek testi-lelki óvása. A kisgyermekek pillanatnyi fejlettségi szintje határozza meg a vele való 
személyes foglalkozás milyenségét. Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását 
segíti a „saját gondozónő” rendszer és a „felmenő rendszer”. Ennek lényege, hogy állandóságot 
jelent a gyermekeknek, és nélkülözhetetlen az egészséges személyiség fejlődésének. A felmenő 
rendszer azt szolgálja, hogy a bölcsődébe kerüléstől az óvodába menetelig – lehetőleg - egy 
gondozónőhöz tartozzon a gyermek, egy gondozónő kíséri és segíti fejlődését. 
 
A szülővel történő jó kapcsolat kialakítása egyik alappillére a rendszeres napi találkozás, ahol 
alkalom adódik a gyermekekről szóló információk átadására, az esetleges problémák 
megbeszélésre. A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani és 
fenntartani. A szülők bizalommal fordultak hozzánk, mert látták, hogy gyermekeik biztonságban 
érzik magukat, folyamatos fejlődésük feltétele biztosított. 
 
Bölcsődénk nyújtotta szolgáltatások: 

• a gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, 
• tanácsokkal segített a családban történő ellátáshoz, 
• jól összeállított napirenddel elősegítette az aktív játéktevékenységet, az időjárástól függően 

a szobában, illetve a szabadban, 
• a mozgás összehangoltságának fejlődéséhez kellő mozgáslehetőséget biztosított, 
• segítette a gyermekek szókincs gyarapodását, a helyes beszéd elsajátítását és annak 

gyakorlását (sok mondóka, vers, mese, körjátékok, beszélgetések pl: időjárásról, 
ünnepekről, otthoni tevékenységekről, stb.) 

• segítséget nyújtott a helyes szokások, szabályok elsajátításában, az önállósodási 
folyamatok „én tudat” kialakulásában, 

• a bölcsőde étrendje az egészséges fejlődést szolgálta, 
• orvosi felügyelet biztosított, 
• egészségnevelést, prevenciót végzett, 
• lehetőséget adott a gyermekek bölcsődei életének megismerésére, 
• megkönnyítette, hogy az óvodába való átmenet zökkenőmentes legyen. 

 
Bölcsődénk 30 gyermek befogadására alkalmas. Az év közben megüresedő bölcsődei 
férőhelyekre, a folyamatosan jelentkezők kerültek felvételre. A 3 éves gyermekek szeptemberben 
kerülnek át az óvodába. Felvétel esetén a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek előnyt élveznek. Különös figyelemmel kísértük, hogy ezek a gyermekek minél 
hamarabb kerüljenek közösségbe. A mihamarabbi közösségbe kerüléssel szocializációjukat a 
velük foglalkozó kisgyermeknevelők erősítették és segítették. 
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2013. évben bölcsődénkbe 50 kisgyermeket írattak be, és 22 beíratott gyermek volt december 31-
én. Igényelt normatíva: 22, teljesített normatíva: 21. A Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése (a) pontja 
szerinti ingyenesen étkező gyermekek száma: 8,75. 
 
Gyermekvédelem a bölcsődében: 
 
A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. 
A gyermekvédelem egyik első, legfontosabb jelző intézménye a Bölcsőde. A hátrányos helyzetű és 
veszélyeztetett gyermekek itt viszonylag könnyen kiszűrhetőek. Nem lehet elégszer ismételni, 
mennyire fontos a szülőkkel való bizalmas kapcsolat, a kölcsönös párbeszéd. A már kialakított jó 
kapcsolatban, krízishelyzet esetén könnyebben nyújtható segítség. Ezt a feladatot a 
környezettanulmány, a fogadó órák, a családlátogatás, és a családi körülmények folyamatos 
nyomon követése segíti elő. A gondozónők, ezekben a folyamatokban aktívan részt vettek. 
 
Kapcsolatok: 
 
Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki egymás kompetenciájának kölcsönös tiszteletben tartása 
mellett azokkal az intézményekkel, melyekkel a kisgyermeket nevelő családok is kapcsolatba 
kerülhetnek. 
A régió bölcsődéivel, valamint a Dél-alföldi Regionális Módszertani Bölcsődével szakmai 
együttműködést alakítottunk ki. 
A védőnő 2013-ban is havi rendszerességgel látogatta a bölcsődébe járó gyermekeket. 
Egészségügyi, higiénés probléma felmerülése esetén azonban a Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozóját is bevonva, meg tudtuk szüntetni a gyermekeket veszélyeztető tényezőket.  
Lehetőség van a tapasztalatcserére, tanácsadásra, problémák megbeszélésére. 
Bölcsődeorvosunk rendszeresen - heti három órában - látogatta a bölcsődénket. Szükség esetén 
megvizsgálta a beteg gyermeket, gyógyszert írt és figyelemmel kísérte fejlődésüket. Részt vett az 
élelmezésvezetővel és a bölcsőde vezetőjével együtt a korcsoportra bontott étlap elkészítésében. 
A bölcsőde együttműködése szoros és eredményes a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársaival. 
A kisgyermek nevelők jelezték a látókörünkbe került, szociális hátrányokkal élő, vagy 
veszélyeztetett gyermekeket a családgondozók felé. A Gyermekjóléti Szolgálat kérésére minden 
esetben helyet biztosítottunk azoknak a gyermekeknek akik, megfelelő fejlődése érdekében ez 
elengedhetetlen. 
A bölcsőde a gyámhivatallal a gyermekjóléti szolgálaton keresztül tartja a kapcsolatot. 
Amennyiben a bölcsőde érintettsége fennáll, a vezető rendszeresen részt vesz a védelembe vételi 
eljárásokon, felülvizsgálatokon, esetkonferenciákon. 
Rendezvényeink 
Bölcsődei nyílt napok: 2013-ban is lehetőséget biztosítottunk a leendő bölcsődés gyermekek 
családjainak, hogy meghatározott napon a gondozónők társaságában játszó délelőtt keretében a 
bölcsődével ismerkedhessenek. A nyílt nap lehetőséget biztosított arra, hogy a családok 
betekintést nyerjenek a bölcsőde mindennapjaiba. 
2013-es programjaink: farsang, a húsvéti tojásfestés, Anyák Napja, bölcsődei gyermeknap, Családi 
nap, a Bölcsőde – börze, a „Tök-buli”, a Mikulással történő találkozás, és az adventi készülődés. 
Az óvodába távozó gyermekek számára „ballagást” rendeztünk zenés, műsoros piknik 
formájában. A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermeki személyiség egészének fejlesztése 
egy biztonságos környezetben, amelyben megteremtjük a szomatikus, a mentális és a szociális 
fejlődés lehetőségét. Ezt a feladatot, minden bölcsődei dolgozó magáénak érezte 2013-ben is. 
Bölcsődénk léte és fennmaradása a tárgyiasult és racionális világban - szerencsére - érzelmi kérdés 
is, ezért remélhetően - az anyagi nehézségek ellenére - még hosszú évekig fennmaradhat.  



 

 

19 
 

A bölcsődében folyó tevékenységről a szülők a kihelyezett Szakmai Programból is 
tájékozódhatnak. 
 
Oktatási-, nevelési intézmények gyermekvédelmi tevékenysége 

 
A beszámoló további részében a településünkön működő oktatási-, nevelési intézmények 
gyermekvédelmi tevékenységével kapcsolatos munkáját ismerhetjük meg. 
 
Az alábbiakban képek kaphatunk az intézmények gyermek, illetve tanuló létszámáról és néhány 
gyermekvédelmi tevékenységről az intézmények adatszolgáltatása alapján. 
 

• Román Nemzetiségi Óvoda 
 
A Román Nemzetiségi Óvodába járó gyermekeinek száma 2013. 09. 31. napja szerint adat alapján 
77 gyermek. 
Ebből jegyzői döntéssel hátrányos helyzetű (HH) 1 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 
(HHH) 11 gyermek. 
Sajátos nevelési igényű: 6 gyermek. 
 
Az óvodások körében észlelt problémákkal kapcsolatban 5 alkalommal jeleztek a Gyermekjóléti 
Szolgálta felé, illetve egy alkalommal vettek részt esetmegbeszélésen. Az intézmény részéről ebből 
az okból családlátogatásra nem került sor. Az intézményben a gyermekvédelmi feladatok ellátása a 
az óvodavezető munkakörébe helyezett feladat, amelyet a szülőkkel való folyamatos találkozás, 
illetve szükség szerinti megbeszélés útján lát el. 
 

• Önkormányzati Óvoda 
 
A z Önkormányzati Óvodába járó gyermekeinek száma 2013. 09. 31. napja szerint adat alapján 30 
gyermek. 
Ebből jegyzői döntéssel hátrányos helyzetű (HH) 2 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 
(HHH) 5 gyermek. 
Sajátos nevelési igényű: 1 gyermek. 
 
Az óvodások körében nincsen a Gyermekjóléti Szolgálat irányába jelzésre okot adó probléma. 
Ebből az okból családlátogatásra sem került sor. Az intézményben a gyermekvédelmi feladatok 
ellátása az óvodavezető munkakörébe helyezett feladat, melynek ellátása során az esetlegesen 
jelentkező problémák megoldására a folyamatos találkozás lehetőséget ad. 
 
 

• Márki Sándor Általános Iskola 
 

A Márki Sándor Általános Iskolában tanuló gyermekek száma 2013. 09. 31. napján: 113 fő. 
Ebből jegyzői döntéssel hátrányos helyzetű (HH) 3 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 
(HHH) 9 gyermek. 
Sajátos nevelési igényű: 33 gyermek. 
Veszélyeztetett: 7 gyermek / az intézményben tanuló, védelembe vett gyermekek/ 
 
Az intézményben nincsen már konkrétan, gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus, az 
esetlegesen adódó ügyekben az osztályfőnökök járnak el. Az ők feladatuk az ez által szükségessé 
váló családlátogatások lebonyolítása is, amelyek rendszeresek. Az intézményben szülőkkel való 
négyszemközti beszélgetésre kijelölt hely nincsen. 
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Az elmúlt esztendőben a Gyermekjóléti Szolgálat irányába leadott jelzések oka igazolatlan 
mulasztás és magatartásprobléma volt, melyekkel kapcsolatos esetmegbeszéléseken való részvétel 
rendszeres. 
Komoly gondot okozott 2013-ban két esetben is gyermekek szülőkkel együtt való, intézmény 
irányába való bejelentés nélküli külföldre távozása, amely probléma megoldásában az intézmény 
semmilyen hatósági segítséget nem kapott. 
Ennek okán megfogalmazott probléma a helyi gyámhatóság hiánya, illetve a korábbi időszakra 
jellemző szoros intézmények – hatóságok közötti együttműködés.  
 

•   Román Nemzetiségi Általános Iskola 
 

A Román Nemzetiségi Általános Iskolában tanuló gyermekek száma 2013. 09. 31. napján: 142 fő, 
Ebből jegyzői döntéssel hátrányos helyzetű (HH) 5 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 
(HHH) 1 gyermek. 
Sajátos nevelési igényű: 12 gyermek. 
Veszélyeztetett: 8 gyermek / az intézményben tanuló, védelembe vett gyermekek/ 
 
A Román Nemzetiségi Általános Iskolában is az osztályfőnökök látják el elsődlegesen a saját 
osztályukban adódó, gyermekvédelemmel kapcsolatos problémákat, illetve pedagógus felelős a 
Gyermekjóléti Szolgálattal történő kapcsolattartásért. 
Az intézmény 2013-ban iskolai mulasztások ügyében tett jelzést a Szolgálatnál, de ezek problémák 
rendeződtek a mulasztások igazolásával és a tanulók felzárkóztatásával. 
Egyéb, hatósági intézkedést igénylő gond nem volt az intézményben. 
 
Kapcsolatok, fejlesztési javaslatok, teendők 
 
A településen működő gyermekvédelmi tevékenység gyakorlati tapasztalatai alapján elmondható, 
hogy szükséges a jelzőrendszer tagjainak szorosabb, egymást támogató, megerősítő munkája a 
hatékonyság érdekében. A gyermekek érdekében, gyakran nehéz és kellemetlen döntéseket 
mindenkor fel kell vállalnia az együttműködő jelzőrendszer tagoknak.  
A gyermekjóléti szolgálat számára feladatot jelent a jelzőrendszer tagjainak együttműködését 
szabályozó megállapodások jogszabályi változásokhoz és helyi szükségletekhez igazított 
folyamatos aktualizálása. 
A korábban is jelzett, 2013. január 01. napjától érezhető nehézséget okoz a gyermekeket érintő 
hatósági intézkedésekben való részvétel, annak Gyulára történt áthelyezése miatt. Elveszett a 
közvetlen kapcsolat a hatóságok, intézmények között. Hiányként mutatkozik meglátásunk szerint 
a családok problémáinak közvetlen személyes ismerete, nem lehetséges a problémák kizárólagos, 
hatósági úton történő megoldása.  További gond, hogy már nem rendelkezünk konkrét 
információkkal a gyermekeket érintő hatósági intézkedések kimeneteléről, védelembe vételekről, 
azok fenntartásáról, illetve megszüntetéséről. A Gyámhivatalnak nincsen tájékoztatási 
kötelezettsége az általuk végzett hatósági intézkedéseket illetően, annak ellenére, hogy fontos 
információk lehetnek a Polgármesteri Hivatal számára pl. a családbafogadást, vagy annak 
megszüntetését eredményező döntések. 
  
Minden egyes gyermek, illetve őt nevelő család problémája komplex gondolkodást igényel. Ehhez 
szükséges a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a jegyzői gyámhatóság közötti szoros 
együttműködés, minden lehetséges segítségforma biztosítása érdekében. Törekedni kell ennek a 
kapcsolatnak az életben tartására, az ügyintézők közötti személyes, helyismereten alapuló 
információ áramoltatására, szem előtt tartva a helyi Gyermekjóléti Szolgálat felelősségét ebben az 
igazgatási rendszerben. 
 
 


