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Tárgy: Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi  
            feladatainak ellátásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 96. §-a (6) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, melyet a 
Képviselő-testület megtárgyal.  
Az értékelést meg kell küldeni a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalának. A Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet a 
helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal 
javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.  
 
A beszámoló szerkezete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
mód. 149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet (Gyer.) 10. számú mellékletében meghatározott sorrendet követi. 
 
A Gyvt. 94. §-a (1) bekezdése szerint az önkormányzat feladata: 
- a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, 
- a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 
 
Biztosítani kell: 
-a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 
-a  személyes  gondoskodást nyújtó  alapellátások  keretében  a gyermekjóléti szolgáltatást, 
- a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását. 
 
Szervezni és közvetíteni kell: a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.  
 
Fentiekben írt kötelezettségemnek eleget téve az alábbi átfogó értékelést adom azzal, hogy annak 
megtárgyalása után javaslom változtatás nélküli jóváhagyását és a csatolt határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2010. május 11. 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
           Kató Pálné 
           jegyző 
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III...    AAA   ttteeellleeepppüüülllééésss   dddeeemmmooogggrrráááfffiiiaaaiii   mmmuuutttaaatttóóóiii ,,,   aaa   000---111888   ééévvveeesss   kkkooorrrooossszzztttááálllyyy   aaadddaaatttaaaiii       

   
Csanytelek község lakosságszáma 2009.12.31.-i állapot szerint 2953 fő. A korösszetétel alapján 
településünk hátrányos helyzetben van, mivel több az inaktív, mint az aktívkorú népesség. További 
hátrányt jelent a fiatalok elvándorlása, ezáltal a település elöregedése, gazdasági aktivitás romlása, az 
előrehaladott életkorral járó egészségromlásból eredő következmények. 
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IIIIII...    AAAzzz   ööönnnkkkooorrrmmmááánnnyyyzzzaaattt    ááállltttaaalll    nnnyyyúúújjjtttoootttttt    pppééénnnzzzbbbeeelll iii ,,,    ttteeerrrmmméééssszzzeeetttbbbeeennniii    eeelll lllááátttááásssoookkk   bbbiiizzztttooosssííítttááásssaaa   

   
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: 
Gyvt.) 15. §-a (1) bekezdése alapján biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások: 
 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; 
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 
- óvodáztatási támogatás. 



   
222...111   RRReeennndddssszzzeeerrreeesss   gggyyyeeerrrmmmeeekkkvvvééédddeeelllmmmiii   kkkeeedddvvveeezzzmmmééénnnyyy    

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,  
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdése a) és b) pontjában 
meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatásnak, valamint a 
külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 
 
Településünkön 2009. évben átlagosan 355 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben.  
 
A Gyvt. 20/A. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, 
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 

 
pénzbeli támogatást folyósít.  
 
A támogatás esetenkénti összege 2009. évben gyermekenként 5.800,- Ft volt.   
 
A Gyvt. 20/B. §-a (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a gyámul kirendelt 
hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága 

a) a  tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában - a július hónapban járó kiegészítő gyermek- 
   védelmi támogatás összege mellett, 
b) a  tárgyév  november  1-jén fennáll, a tárgyév  november  hónapjában -  a november  hónapban  járó  
    kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít.  

 
A pótlék esetenkénti összege 2009. évben gyermekenként 8.400 forint volt.   
   

222...222   RRReeennndddkkkííívvvüüülll iii    gggyyyeeerrrmmmeeekkkvvvééédddeeelllmmmiii   tttááámmmooogggaaatttááásss   

   
A Gyvt. 21. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 23/2009.(XI. 
27.) Ökt rendelete rögzíti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának feltételeit.  
 
Átruházott hatáskörben a polgármester  úr annak a gyermeknek, akinek: 

- családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
- létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, (pl.:  gyermek  betegsége,  
  szülőtartási képessége  időszakos  akadályoztatása,  elemi kár, stb.)  

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. 
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésénél elsőbbséget élvez az a gyermek, illetve családja, ahol 
a Gyvt. 21. §-a (2) bekezdésében írtak fennállnak, továbbá 

- betegség, vagy 
- elemi kár, katasztrófa helyzet bekövetkezése,  
- vis maior helyzet okán, 
- kellő anyagi javak hiánya miatt 

a gyermek tartása nehézségbe ütközik, ezért pénzbeli, vagy természetben nyújtható segítségre szorul. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a rászoruló gyermeknek, fiatal felnőttnek, ill. családnak 
nyújtható, ahol a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és a gyermek családban való nevelkedése 
nem áll a gyermek érdekeivel ellentétben. 
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható:  
a) az óvodai ellátás igénybevételéhez szükséges felszerelések megvásárlásához,  
b) gyermekintézmények étkezési térítésének díja (hátraléka) részbeni, egész összege kifizetéséhez, 
c) utazási költségtérítés (közép- ill. felsőoktatásban résztvevők számára), 



d) költségtérítés, ill. képzési hozzájárulási kötelezettség részben/egészben való átvállalása az arra rászoruló 
közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók, hallgatók számára, 

e) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díjak átvállalása (gyógyszer kiváltása), 
f) téli, nyári, őszi, tavaszi, legszükségesebb ruhaneműk pótlásához, 
g) a gyermeket, fiatal felnőttet érintő nagyobb összegű egyéb kiadásokhoz, 
h) tartós élelmiszer vásárlására, 
i) téli tüzelő beszerzésére. 
 
A rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként, alkalmanként legalább 2.000,-Ft. 
  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2009. évben 138 családból 248 gyermek részesült.  E 
feladat ellátására 2.559.610,- Ft-ot fordítottunk az önkormányzat 2009. évi költségvetéséből.   
 
Rendkívüli gyermekvédelmi  támogatás természetbeni ellátás formájában 2009. évben 2 családból 2 
gyermek részesült. E feladat ellátására 39.000,- Ft-ot fordítottunk szintén az önkormányzat éves 
költségvetése  terhére. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítására 2009. évben nem került sor.  
 

1 053 000 Ft

1 679 000 Ft

1 404 000 Ft2 028 255 Ft

2 598 610 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg 2005. évben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg 2006. évben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg 2007. évben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg 2008. évben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg 2009. évben

      
222...333   KKKiiieeegggéééssszzzííítttőőő   gggyyyeeerrrmmmeeekkkvvvééédddeeelllmmmiii   tttááámmmooogggaaatttááásss   

 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki: 

a) a gyermek tartására köteles, és 
b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális 

pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. 
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzője – határozatlan időre – állapítja meg.  
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 22%-a. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 2009. évben 5 gyermek részesült.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és a kigészítő 
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapításánál 2009. évben elutasításra nem került sor, 
mivel minden kérelmező megfelelt a hatályos jogszabályban foglalt jogosító feltételeknek.  

   
222...444   ÓÓÓvvvooodddááázzztttaaatttááásssiii    tttááámmmooogggaaatttááásss   

   
A Gyvt. 20/C. §-a (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves 



gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 

a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása 
aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap 

eltelt, a beíratás évének június hónapjában, 
ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december 

hónapjában, 
ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három 

hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, 
ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a 

következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom], 
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony 

fennállásáig 
ba) a tárgyév június hónapjában, 
bb) a tárgyév december hónapjában, 

pénzbeli támogatást folyósít. 
Óvodáztatási támogatásban 2009. évben 7 gyermek részesült, melyre a felhasznált összeg: 
110.000,- Ft.  

 
222...555      SSSpppeeeccciiiááállliiisss   eeelll lllááátttááásssoookkk   

 
2009. évben az Arany János tehetségkutató program keretében átlagosan 3,5 fő középfokú 
intézményben tanuló diák részesült évi 50.000,- Ft összegű ösztöndíjban, erre 175.000,- Ft-ot használtunk 
fel,  mely 100%-ban az önkormányzat éves költségvetését terhelte. 
 
Az elmúlt évben a Bursa Hungarica felősoktatási önkormányzati ösztöndíj  keretében felsőoktatásban 
résztvevő diákok számára 385.000,- Ft támogatást biztosított az önkormányzat 2009. évi költségvetéséből.  
 
Fontos kiemelni, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosultságot szerző fiatalok számára azért is 
lényeges e támogatás, mert ehhez párosul a Megyei Önkormányzat és/vagy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium anyagi támogatása, amely így együtt már komoly anyagi támogatást jelent az arra 
jogosultságot szerzett számára. 

222...666   AAAzzz   ööönnnkkkooorrrmmmááánnnyyyzzzaaatttooottt    222000000999...    ééévvvbbbeeennn   ttteeerrrhhheeelllőőő   ssszzzoooccciiiááállliiisss,,,    gggyyyeeerrrmmmeeekkkeeekkkeeettt    ééérrriiinnntttőőő   kkkiiiaaadddááásssoookkk   nnnaaagggyyysssááágggaaa   

 

Támogatásra felhasznált összeg 

4 112 200 Ft

84 000 Ft

2 598 610 Ft

376 200 Ft

560 000 Ft

Gyvt.20/A. §-a szerinti támogatás Gyvt.20/B. §-a szerinti támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Továbbtanuló diákok támogatása

 



222...777   GGGyyyeeerrrmmmeeekkkééétttkkkeeezzzttteeetttééésss   mmmeeegggooollldddááásssááánnnaaakkk   mmmóóódddjjjaaaiii    

 
Csanyteleken a gyermekétkeztetési feladatokat a KÉBSZ Kft látja el, (amely az Önkormányzat 100%-os 
tulajdonú társasága)  melyhez rendelkezésre áll az önkormányzati tulajdonú helyi Szent László Általános 
Iskolában működő főzőkonyha, és tálalókonyha. A konyhán a személyi feltételek biztosítottak, az 
élelmezésvezető a megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. 2009. évben a hivatalhoz az étkeztetéssel  
összefüggésben mennyiségi és minőségi kifogás nem érkezett. A konyha 2004. július 1. napjától a HACCP 
minőségbiztosítási rendszer szerint működik. Az élelmezés biztosítása az önkormányzat Képviselő-
testülete vonatkozó rendeletében meghatározott díjtétele szerint történik a hatályos jogszabályokban 
foglaltak betartásával.  
 

222...888   ÉÉÉtttkkkeeezzzttteeetttééésssbbbeeennn   rrréééssszzztttvvveeevvvőőő   gggyyyeeerrrmmmeeekkkeeekkk   ssszzzááámmmááánnnaaakkk   aaalllaaakkkuuulllááásssaaa   
   

ÓÓÓvvvooodddaaaiii    kkkooorrrooossszzztttááálllyyy   
   
2009. évben a helyi Napköziotthonos Óvodába (mint a Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye 
csanyteleki tagintézményébe) beíratott gyermekek közül átlagosan 93 fő étkezett, az étkező óvodások 
közül  6 fő 50%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült, és 65 gyermek – tekintettel arra, hogy 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – 100%-ban mentesült az étkezési térítési díj fizetési 
kötelezettség alól.  

ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   iiissskkkooolllaaaiii    kkkooorrrooossszzztttááálllyyy   
 
2009. évben a helyi Szent László Általános Iskolába (mint a Csongrádi Kistérség Egyesített Oktatási 
Intézménye csanyteleki tagintézményébe) beíratott gyermekek közül átlagosan 137 fő étkezett. Az 
étkeztetésben résztvevők közül 19 fő 50%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült, és 91 fő – 
tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – 100%-ban  mentesült az 
étkezési térítési díj fizetési kötelezettség  alól . 
 

222...999   NNNyyyááárrriii    ééétttkkkeeezzzttteeetttééésss   
 
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2009. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2009. (IV. 22.) 
SZMM rendelet szerinti nyári szociális étkeztetésben 2009. évben 44 család 98  gyermeke részesült 
településünkön, a gyermekjóléti szolgáltató bevonásával, gondos előkészítése és precíz 
lebonyolításával. 

   
IIIIIIIII...    AAAzzz   ööönnnkkkooorrrmmmááánnnyyyzzzaaattt    ááállltttaaalll    bbbiiizzztttooosssííítttoootttttt    ssszzzeeemmmééélllyyyeeesss   gggooonnndddooossskkkooodddááásssttt    nnnyyyúúújjjtttóóó   eeelll lllááátttááásssoookkk   bbbeeemmmuuutttaaatttááásssaaa   

   

GGGyyyeeerrrmmmeeekkkjjjóóólllééétttiii    SSSzzzooolllgggááállltttaaatttááásss   
 

Településünkön a Csongrád Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ keretén belül biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatás 
határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik. A heti 20 órában biztosított szolgáltatói 
tevékenységet gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú végzettséggel rendelkező részmunkaidős 
családgondozó látja el. 
 
A szolgálat személyi- és tárgyi feltételei (melyek a védőnői szolgáltatással közös használatban vannak)  
megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, és gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 
foglaltaknak.  
 
A gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével, az ellátások közvetítésével, szervezéssel, vagyis 
családgondozással és programokkal kell biztosítani, kiterjesztve a településen élő valamennyi gyermekre. 
A Gyvt. elérhető célként rögzíti, hogy azt kell elősegíteni, hogy a gyermekek elsősorban saját családjukban 
nevelkedhessek. A szolgáltatás feladata ezt támogatni, megerősíteni, a veszélyeztetett családokat feladataik 
ellátásában segíteni, súlyosabb esetekben alkalmassá tenni a gyermekek nevelésére. Hatósági beavatkozás 
csak ezen lépések eredménytelensége esetén kezdeményezhető. 



A gyermekek testi-, lelki-, érzelmi és értelmi fejlődésének érdekében a szolgáltató (védőnő) kiemelt gondot 
fordít a következőkre:  

            - a családban történő nevelés elősegítésére; 
        - a veszélyeztetettség megelőzésére; 

               - a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére; 
               - a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítésére, illetve utógondozására;  
               - válsághelyzetben lévő várandós anyák segítésére; 
               - megkeresésre környezettanulmány készítésére, vélemény megküldésére. 
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A településen a 0-18 éves korú gyermekek száma: 602 fő. A veszélyeztetett kiskorúak száma 2009. 
évben 83 főre emelkedett. A veszélyeztetettségi okok szerinti megoszlás a következő: környezeti okból: 
38 fő, magatartási problémák miatt: 19 fő, anyagi okok miatt: 26 fő, ebből alkoholizmus miatt is 
veszélyeztetett: 2 fő, lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett: 19 fő. Családok száma, 
amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 34. 
 
A grafikonból látható, hogy 2003-tól folyamatosan emelkedik a veszélyeztetett gyermekek és családok 
száma. A gyermek és a családok számának arányából kitűnik, hogy már nem csak a több gyermeket nevelő 
családok az érintettek. Egyre gyakoribb a veszélyeztetettség az egy vagy kettő gyermeket nevelő 
családoknál is. 
 
Az elmúlt évben is több hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett család költözött a településre. Az 
emelkedő létszámhoz azonban egyre gyakrabban a szülők életvitele, helytelen nevelési attitűdje vezet.  
  
A családok gyakran igen rossz állapotban lévő tanyákba költöznek, ahonnan nehéz a közlekedés, és az 
ingatlan javítására is sokat kellene fordítani. Ezek a tényezők pedig sokszor tovább rontják az amúgy is 
rossz körülmények között élő családok helyzetét. 
 
A gondozott gyermekek száma emelkedésének tendenciája sajnos 2009. évben is megmaradt, 25 családból 
57 gyermek áll a gyermekjóléti szolgáltató gondozásában, az 57 gondozottból 55 esetben a szülő és a  
gyermek is vállalta a szolgáltatóval való együttműködést. Két gyermek esetében az alapellátás 
eredménytelensége miatt védelembe vétel mellett történt a gondozás.  
 
A gondozottak körében a leggyakoribb továbbra is az anyagi, megélhetési probléma, illetve annak 
következményei. Mindemellett sokszor a család életvitele, máskor a szülők helytelen nevelési attitűdje 
miatt kerül sor gondozásra. Csökkent azonban a tankötelezettség elmulasztása miatti gondozásba vétel. 
Kisebb óraszámú hiányzás jelzése esetén gyakran elegendőnek bizonyul a családlátogatás során szülővel, 
gyermekkel együtt történő beszélgetés, következményekre való figyelemfelhívás.  
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A gyermekjóléti szolgáltatói tevékenység az intézmény fogadó óráin és a családok otthonában történik. A 
segítő munka nem csak a gondozásban lévő családokra korlátozódik, hanem mindenkire, aki felkeresi a 
szolgálatot. Az elmúlt év során fogadó órákon az előző évhez viszonyítva kevesebben kértek információt, 
összesen 85 alkalommal, leggyakrabban a családtámogatásokkal kapcsolatban. Jelentősen emelkedett a 
hivatalos ügyek intézésében segítséget kérők száma, részükre 111 esetben került sor a segítségnyújtásra. 
Továbbra is a leggyakoribbak a villany- és gázszámlákkal illetve családtámogatás igénylésével kapcsolatos 
ügyintézések. A segítő beszélgetést 312 alkalommal vették igénybe a kliensek, 297 esetben került sor 
tanácsadásra. Szakmaközi megbeszélésre 5 alkalommal került sor, 8 esetben lett tartva az érintettekkel 
esetkonferencia. A szolgáltatónak közvetlen pénzbeli támogatás nyújtására továbbra sincs lehetősége, a 
hozzá fordulókat közvetlen és közvetett természetbeni támogatással tudja segíteni. 2009. évben 878 fő 
részére nyújtott a szolgáltató adományt, elsősorban ruházatot, játékot, könyveket.  
 

333...222   JJJeeelllzzzőőőrrreeennndddssszzzeeerrr   tttaaagggjjjaaaiiivvvaaalll   vvvaaalllóóó   eeegggyyyüüüttttttmmműűűkkkööödddééésss   tttaaapppaaassszzztttaaalllaaatttaaaiii    

A Gyvt. rögzíti a nem gyermekvédelmi feladatot ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó egyes szervek 
kötelező feladatait, jelzési és együttműködési kötelezettségét.  
 
A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyvt. 17. §-a jelzési, együttműködési 
kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, ha a gyermek bántalmazását, 
elhanyagolását, vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli.  
 
A jelzőrendszer tagjai kötelesek: jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgáltatónál, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy 
más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása 
esetén.  
 
A hatékony együttműködés alapja a gyermek érdekeit és szakmai szabályokat figyelembe vevő kölcsönös 
tájékoztatás. Az előző évhez hasonlóan a helyi gyermekjóléti szolgáltató a családsegítő szolgálatatóval 
együtt rendszeresen tartotta a szakmaközi esetkonferenciákat, hiszen fontos a szakmai és emberi 
kapcsolatok frissen tartása, a gyermekek veszélyeztetettségét jelző problémák, és a felismerést segítő jelek 
mielőbbi észlelése, az időközben történt változások aktualizálása.  
A még hatékonyabb gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéhez fontos feladat, hogy a 
jelzőrendszer tagjai továbbra is vegyenek részt az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, szakmaközi 
megbeszéléseken, a dokumentálások érdekében fontos, hogy  írásban tegyék meg jelzéseiket.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. § (7)-(8) 
bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltató minden év máricus 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a 
jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves 
működését, és szükség szerint javaslatot tesznek a működésük javítására. 
 
A gyermekjóléti szolgáltató által összehívott tanácskozást 2010. máricus 23. napján tartotta. A 
jelzőrendszer helyi tagjaival jó az együttműködés, javult a más településen működő oktatási intézmények 
jelzési készsége, de továbbra is gondot jelent, hogy a jelzések nem érkeznek meg közvetlenül, hanem több 
hatóságon, vagy szolgálat által.   
 

333...333   PPPrrreeevvveeennnccciiióóó   
 
A gyermekjóléti szolgáltató általános preventív szolgáltatásokat biztosít a gyermekek testi-, értelmi-, 
érzelmi-, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, 
veszélyeztetettségük megelőzése érdekében. A preventív jelleg érvényesülésének alapfeltétele, hogy az 
alapellátás terjedjen ki a településen élő bármely gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, a 
figyelembe veendő szükségletek összességére, elérhetősége biztosított legyen és közismertté váljon a 
település lakói számára.  
 
 



A családgondozó tevékenysége során két területen tud ilyen programokat szervezni. Az egyik terület az 
általános iskola, ahol a felső tagozatos osztályban más-más témakörben tart előadást vagy játékos 
foglalkozást, melynek célja a felelősségteljesebb gondolkodás, magatartás kialakítása, a megfelelő életmódra 
való figyelemfelhívás. 
A másik terület a baba-mama illetve a totyogó klub. Ezek a foglalkozások több célt szolgálnak egyszerre, mivel 
szülő és gyermek együtt vesz részt rajta. 
A masszázsnak, közös tornának a testi fejlődés elősegítése mellett célja a szülő gyermek kapcsolat erősítése 
is. A gyermekek megszokják a közösségi életet, szabályokat, fejlődik a játékkészségük. A szülők 
megtanulnak foglalkozni, játszani gyermekeikkel, tapasztalatot cserélnek egymással, nevelési kérdéseikre 
választ kapnak. A résztvevő szülők saját elmondása szerint ők is nevelődnek, változnak szemléleteik. A 
2007-ben kialakított játszóudvar felszerelése az elmúlt évben az önkormányzat támogatásával és a szülők 
segítségével tovább bővült. Így a nyári hónapokban is rendszeres volt a foglalkozások látogatottsága. Az év 
folyamán 95 alkalommal voltak foglalkozások, melyeken 741 fő jelent meg. 

   
333...444   NNNaaapppkkkööözzziiioootttttthhhooonnnooosss   ÓÓÓvvvooodddaaa   

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda 
(Csanytelek, Kossuth L. u. 12) által ellátott óvodai nevelés feladata működtetési, fenntartói, alapítót 
megillető jogait 2007. augusztus 1. napjával átadta, átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására.  
 
A Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napköziotthonos Óvodája 4 
csoportjában (Katica, Pillangó, Nyuszi, Napraforgó) 94 gyermek került ellátásra 2009. évben, 
közülük 66-an hátrányos helyzetűnek számítanak, halmozottan hátrányos helyzetű 30 gyermek, 
veszélyeztetett gyermekek száma: 19 fő. 
 
A fokozódó munkanélküliség, a nagyfokú elszegényedés, a családok felbomlása és az egyre nagyobb 
számban érkező, alacsony iskolai végzettségű bevándorló családok számának megnövekedése nagy hatással 
van az óvodára is, hiszen az óvodának kell viselnie, kezelnie e hatások következményeit. A veszélyeztetett 
gyermekek viselkedése sokszor elfordul a deviancia felé. A szülőkkel és a gyermekekkel az 
óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak, ezért ők ismerik fel leggyorsabban a problémákat. Fejlesztő 
játékokkal segítenek, hogy megelőzzék a konkrét teljesítmény zavarokat. Ha mindez kevésnek bizonyul, 
szakemberek segítségét kérik. Két fejlesztő pedagógus, egy logopédus és egy gyógypedagógus segíti a 
rászorulókat, heti két-két alkalommal. Logopédus 14 gyermekkel foglalkozik, a fejlesztő pedagógusok 18 
gyermeket láttak el. Az óvodában 3 IPR csoport működik, melyek feladata a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek beóvodáztatásának, integrálásának és fejlődésének, valamint beiskolázásának 
elősegítése, mely az érintett szülők rendszeres tájékoztatása mellett történik.  
A kompenzáció mellett a prevenció igen jelentős szerepet kapott az elmúlt évben. A védőnők segítségével 
igyekeznek már beíratást megelőzően felmérni és felkeresni a legrászorultabbakat. Családlátogatásokkal 
igyekeznek megismerni a gyermekek otthoni életét, és a szülőket meggyőzni arról, hogy a gyermekek 
harmonikus fejlődése érdekében szükséges a rendszeres óvodába járás.  
 
Az intézményben dolgozók fontosnak tartják a szeretetteljes légkört, melyben előtérbe kerül a 
képességfejlesztés, az érzelmi biztonságot nyújtó, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó 
óvodai nevelés. A helyi adottságokat maximálisan kihasználva a családok bevonásával törekednek arra, 
hogy minél több élményhez juttassák a gyermekeket. Az egyéni képességfejlesztés mellett az 
egészségnevelést, az anyanyelvi nevelést, a természetszeretetre-, védelemre nevelést kiemelt 
feladatként kezelik. Anyanyelvi és környezeti munkaközösség is működik az intézményben.  
 
Az egészségnevelés érdekében már hagyománnyá vált az őszi hónapoktól az illóolajos párologtatás, a napi 
gyógyteakínálás, a hetenkénti magvas kenyér fogyasztása növényi csírával, illetve heti 1 alkalommal tartott 
zöldség- gyümölcsnap. 
 
 Lehetőség van fakultatív foglalkozásokon való részvételre: pl.  
 

- néptánc, 
- ovi-torna, 
- gyógytestnevelés. 



 
Az  óvodai  életet  számos  program  teszi  színessé, érdekessé, melyek a következők: 
 

 -egészségnap az óvoda udvarán (népies műhelyfoglalkozások, zöldségből, gyümölcsből ehető  
  figurák tárgyak készítése, egészségállapot felmérés),  
 -só-szobai tevékenységek (heti két alkalommal), 
 -mese  világnapjának  megünneplése,  mesemondó  - versmondó  verseny megrendezése, 
 -idősek napja (a gyermekek köszöntik az időseket intézményükben), 
 -karácsonyi ünnep,- nagyobb csoportokban betlehemes játék,  
 -óvodabál, 
 -farsang, 
 -télkergető, falujáró séta kiszebáb égetéssel, 
 -március 15. megünneplése az iskolásokkal közösen, 
 -anyák napja megünneplése, 
 -festménykiállítás, 
 -gyermeknap a szülőkkel (akadályverseny, kézműves foglalkozások az óvoda udvarán) 

 
Az óvodapedagógusok fontosnak tartják megismertetni a gyermekeket azzal a természeti környezettel 
amelyben élünk, felhívni a figyelmüket annak értékeire és szépségeire, ezért 9 év óta működik az óvodában a 
környezeti munkaközösség, melynek keretében fólia-, papír-, és üveggyűjtést szerveznek. Az óvodapedagógusok és a 
szülők évek óta tartó természeti környezet védelmét elősegítő  munkájának köszönhetően 2008. évben a 
pályázatot kiíró minisztériumtól az Óvoda elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet.  
 
 

333...555   ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss   IIIssskkkooolllaaa   
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent 
L. u. 4/a.) által ellátott általános iskolai oktatás és nevelés feladata működtetési, fenntartói, alapítót 
megillető jogait 2007. augusztus 1. napjával átadta, átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására.  
 
A Csongrádi Kistérség Egyesítetett Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola  tanulói 
létszáma felső tagozatban 2009. január 1. napján 92 fő, 2009. szeptember 1. napján 79 fő, alsó tagozatban   
2009. január 1. napján 106 fő, 2009. szeptember 1. napján 108 fő. Hátrányos helyzetű tanulók száma: 122 
fő, melyből halmozottan hátrányos helyzetű 46 fő. A napközis tanulók létszáma: 65 fő.   
 
Az iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulók délutáni szabadidejét le tudja kötni, ezért 9 
szakkör és szabadidős tevékenység művelésére van lehetőségük a diákoknak, melyek a következők: 
(összlétszám-HH/HHH) 
 

- Informatika:   17 fő (11/4) 
- Színjátszás:   19 fő (15/4) 
- Énekkar:   22 fő (16/4) 
- Fotó:    16 fő (10/3) 
- Aerobic:   13 fő (10/1) 
- Tömegsport:   51 fő (36/11) 
- Tánc:   39 fő (27/9) 
- Kézműves:   41 fő (27/9) 
- Zene:     9 fő (5/0) 
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A gyermekek mindenek feletti érdeke és alapvető joga, hogy saját családjában nevelkedjen. A 
védelembe vétel olyan megelőző gyámhatósági intézkedés, mely elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a 
gyermek – annak ellenére, hogy a család súlyos gondokkal küzd – segítséggel, de mégis a családjában 



legyen tartható. A családból történő kiemelésre csak akkor kerüljön sor, ha már minden lehetőség 
kimerült, vagy a gyermek élete és egészséges fejlődése azonnali súlyosabb intézkedést igényel. 
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló mód. 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) szerint a gyermekjóléti szolgáltató javaslata alapján induló eljárás 
során a szolgáltató nyilatkozik a gyermek veszélyeztetettségének okáról. A gyermekjóléti szolgáltatónak a 
védelembe vételre vonatkozó javaslat előtt már kapcsolatban kell lennie a családdal, és az alapellátás 
keretében segítséget kell nyújtania a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. A szolgáltató a 
védelembe vételre akkor tesz javaslatot, ha eredménytelennek látja az alapellátás során tett erőfeszítéseket, 
illetve ha a szülő együttműködési készségét problémásnak találja.  
 
Az elmúlt év folyamán nem került sor védelembe vételre.  
 
A védelembe-vétel a jegyző által évente, a családgondozó, illetve a szülő kérelmére bármikor felülvizsgálandó. A 
felülvizsgálatra a családgondozó elkészíti mindenre kiterjedő javaslatát a védelembe vétel további 
fenntartására, vagy megszüntetésére. A Gyer. 91. §-a (3) bekezdése szerint ha a védelembe vétel fennállása 
alatt a jegyző illetékessége megszűnik, az illetékessé vált jegyző a védelembe vétel szükségességét soron 
kívül felülvizsgálja és ennek eredményéről a Gyer. 90. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerint dönt. A 
védelembe vétel fenntartása esetén családgondozót rendel. 
 
Az elmúlt év folyamán 1 gyermek esetében vált aktuálissá a védelembe vétel felülvizsgálata. A felülvizsgálat során 
megszüntetésre került a védelembe vétel azzal, hogy a család a továbbiakban is vállalta az alapellátás 
keretében történő együttműködést. 
 
A Gyer. 91. §-a (3) bekezdése szerinti felülvizsgálatra 1 gyermek esetében került sor, melynek során a 
gyermek védelembe vételének fenntartása továbbra is indokolt volt. 
 

444...222      IIIdddeeeiiigggllleeennneeesss   hhhaaatttááálllyyyúúú   eeelllhhheeelllyyyeeezzzééésss   
 

A Gyvt. szerint, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környzete 
vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a jegyzői gyámhatóság, a gyámhivatal, 
valamint a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket 
ideiglenesen elhelyezi.  
 
Az eljárás indulhat kérelemre vagy hivatalból (kezdeményezésre, javaslatra, hivatalból történő észlelésre). A 
gyermek elhelyezésének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a Gyvt-ben meghatározott sorrendiségre, 
tehát a gyermeket elsősorban a nevelésre alkalmas – azt vállaló – különélő szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy személynél kell elhelyezni. Ha erre nincs lehetőség, a gyermeket ideiglenesen a legközelebbi 
nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban lehet elhelyezni.  
 
Az elmúlt év folyamán nem került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre. 

   
VVV...    AAA   fffeeelllüüügggyyyeeellleeetttiii    ssszzzeeerrrvvveeekkk   ááállltttaaalll    gggyyyááámmmhhhaaatttóóósssááágggiii ,,,   gggyyyeeerrrmmmeeekkkvvvééédddeeelllmmmiii      

ttteeerrrüüüllleeettteeennn   vvvééégggzzzeeetttttt    ssszzzaaakkkmmmaaaiii    eeelll llleeennnőőőrrrzzzééésssééénnneeekkk   tttaaapppaaassszzztttaaalllaaatttaaaiii ,,,       
tttooovvvááábbbbbbááá   aaa   gggyyyeeerrrmmmeeekkkjjjóóólllééétttiii    ééésss   gggyyyeeerrrmmmeeekkkvvvééédddeeelllmmmiii   ssszzzooolllgggááállltttaaatttóóó   ttteeevvvééékkkeeennnyyysssééégggeeettt    vvvééégggzzzőőőkkk   mmműűűkkkööödddéééssséééttt    

eeennngggeeedddééélllyyyeeezzzőőő   hhhaaatttóóósssááággg   eeelll llleeennnőőőrrrzzzééésssééénnneeekkk   aaalllkkkaaalllmmmááávvvaaalll    ttteeetttttt    mmmeeegggááálll lllaaapppííítttááásssoookkk   bbbeeemmmuuutttaaatttááásssaaa   

 

2009. évben két szakmai ellenőrzésre került sor. A működési engedélyt kiadó Szeged Megyei Jogú Város 
Címzetes Főjegyzője jogkörében 2009. szeptember 11. napján tartottak szakmai ellenőrzést. A megküldött 
hivatalos feljegyzés összefoglalója szerint: „Összességében megállapítható, hogy a szakmai 
tevékenység magas színvonalú, a gyermekjóléti szolgáltató működése megfelel a Gyvt-ben 
valamint a végrehajtási rendeletben foglaltaknak.” 
A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2009. július 14. napján tartott 
átfogó szakmai vizsgálatot. A hivatalos feljegyzések szerint: „Összességében megállapítható, hogy a 
gyermekjóléti szolgáltató munkatársa igen magas színvonalú, példaértékű munkát végez, 
elkötelezettsége, hivatástudata biztosítéka a további hatékony munkavégzésnek.”  



VVVIII...    JJJaaavvvaaassslllaaatttoookkk   aaa   gggyyyeeerrrmmmeeekkkeeekkk   hhheeelllyyyzzzeeetttééénnneeekkk   jjjaaavvvííítttááásssaaa   ééérrrdddeeekkkééébbbeeennn   

   
Településünkön a 2009. decemberi statisztika szerint 83 fő volt a nyilvántartott  veszélyeztetett gyermekek 
száma, ami évről – évre, ha minimálisan is, de növekvő tendenciát mutat. 
 
A nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek számának emelkedéséből is látható, hogy még több figyelmet 
kell fordítani a megelőző tevékenységre. A jelzőrendszer tagjainak ezért folyamatosan törekedni kell a 
veszélyhelyzetek feltárására, a kialakult konfliktusok megoldására, lehetőleg egyénekre szabott célok 
megvalósításával, egyedi megoldások keresésével.  
 
Ezeknek a módszereknek, technikáknak az a lényege, hogy megfelelő viselkedésre ösztönözzön, közösségszabályozó 
szerepe megvalósuljon hosszabb távra is, ami biztosíték a hasonló konfliktusok eredményes kezeléséhez is. 
 
A gyermekvédelemben dolgozók évről-évre észlelik, hogy a munkájuk nehezebb, egyre bonyolultabb, és 
olyan összetett esetekkel kell szembesülni, ahol a jogszabály egyébként logikus elvárásai nem minden 
esetben alkalmazhatók.  
 
A  jelenlegi helyzetben csak arra lehet számítani, hogy a jól képzett és jó gyakorlati érzékkel rendelkező 
szakemberek képesek idomulni a változásokhoz, képesek tudásukat, empátiás készségüket annak 
érdekében kamatoztatni, hogy a környezetünkben felnövekvő gyermekek sorsát megfelelő módon 
előkészítsék, alakítsák.  
  
A hatósági munka színvonala nagy mértékben függ annak előkészítésétől, így ha a gyermekjóléti szolgáltató 
családgondozója lelkiismeretesen végzi munkaköri kötelezettségén túl napi feladatát, akkor kirívóan 
komoly jegyzői intézkedésre nem kerülhet sor. Ezt a jó együttműködést  továbbra is fent kell tartani, 
elismerve azt a tényt, hogy a családgondozói tevékenységet ellátó védőnő erejéhez és idejéhez, illetve 
lehetőségeihez mérten mindent megtesz, a reá bízott feladatok magas színvonalon való végrehajtása 
érdekében. 

VVVIIIIII...    PPPrrrooogggrrraaammmoookkk,,,    mmmeeelllyyyeeekkk   aaa   gggyyyeeerrrmmmeeekkk---    ééésss   fff iiiaaatttaaalllkkkooorrrúúúaaakkk   hhhaaassszzznnnooosss   ssszzzaaabbbaaadddiiidddőőő   eeellltttöööllltttéééssséééttt    bbbiiizzztttooosssíííttt jjjááákkk   

   
A településen működik az Önkormányzat tulajdonában álló Faluház-Teleház-eMagyarország-pont, amely a 
gyermek- és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltését biztosítja. A Faluházban internetes kapcsolattal 
rendelkező számítógépekkel, televízióval, dvd-vel, zenegéppel, társasjátékokkal biztosítják a gyermekek 
hasznos szabadidő eltöltését szigorúan dohány- és  alkoholmentes környezetben.  A Faluház szoros 
kapcsolatban áll a Teleház Szövetséggel, így alkalmanként különböző előadások megtartására kerül sor 
(számítógépkezelői ismeretek, rászoruló gyermekeknek számítógépes pályázati lehetősége, stb.) Fontos 
szerep jut a Családsegítő Szolgáltató által szervezett nyári táborozásoknak, a helyi óvodában évről-évre  
megtartott szabad játszóházi programoknak.   
 

VVVIIIIIIIII...    AAA   gggyyyeeerrrmmmeeekkkkkkooorrrúúú   ééésss   aaa   fff iiiaaatttaaalllkkkooorrrúúú   bbbűűűnnneeelllkkkööövvveeetttőőőkkk   ssszzzááámmmááánnnaaakkk   ééésss   aaazzz   ááállltttaaallluuukkk   eeelllkkkööövvveeettteeetttttt    
bbbűűűnnncccssseeellleeekkkmmmééénnnyyyeeekkk   ssszzzááámmmááánnnaaakkk,,,    aaa   bbbűűűnnneeelllkkkööövvveeetttééésss   oookkkaaaiiinnnaaakkk   bbbeeemmmuuutttaaatttááásssaaa   

   
Szabálysértést elkövető fiatalkorúak száma: 7 fő, akikkel szemben a rendőri intézkedést követően 
szabálysértési feljelentés készült. Ezek a szabálysértések főként közúti kisebb fokú szabálysértések voltak. 
Egy esetben történt engedély nélküli járművezetés miatt szabálysértési feljelentés. Ezekben az esetekben a 
szabálysértési hatóság határozat megküldésével értesítette a szabálysértő törvényes képviselőjét. Büntetés 
kiszabására nem került sor, mivel az elkövetők önálló keresettel nem rendelkeztek.  
Büntető eljárás fiatalkorú ellen egy esetben, gyermekkorú ellen szintén egy esetben indult. Fő 
probléma a gyermekek nemtörődömsége, a cselekmények társadalmi veszélyeinek fel nem ismerése. 
További probléma a szülők nemtörődömsége, a nem megfelelő nevelési módszer, illetve az alacsony 
jövedelmi viszonyok.  
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos bejelentéseket a rendőrség kiemelten kezeli, ennek kapcsán a jelenlegi 
jogszabály konkrét  feladatokat határoz meg, mind a helyszínen intézkedő rendőrnek, mind pedig a 
történtekkel kapcsolatban a szükséges értesítések megtételére. Azonban továbbra is nagy problémát okoz 
az igen nagy mértékű látencia. A családok elsődlegesen megpróbálják megoldani a családi konfliktust saját 
maguk között, melyhez segítséget remélnek barátaiktól, családtagjaiktól, amely nem minden esetben vezet 



eredményre. További probléma, hogy a rendőri intézkedés megkezdéséig már a felek vagy kibékültek, vagy 
a sérelmet szenvedő félelmében és a későbbi veszekedések elkerülése érdekében már másként adja elő a 
történteket.  
A község területén családon belüli erőszakkal kapcsolatban 2 esetben került sor rendőri intézkedésre, 
mindkét esetben értesítették a gyermekjóléti szolgáltatót.  
Csanytelek község területén kábítószer terjesztésével, illetve fogyasztásával kapcsolatban büntető eljárás nem 
indult. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a vidéken tanuló fiatalkorúak nem kerülhetnek 
kapcsolatba kábítószerrel abban a városban, ahol tanulnak. 
Bűnmegelőzéssel, prevenciós munkával kapcsolatban a Csongrádi Rendőrkapitányságon 1 személy 
rendelkezik olyan jellegű képesítéssel, aki a bűnmegelőzés kapcsán a DADA programot oktatja az általános 
iskolákban. Az elmúlt évben a Csanyteleki Szent László Általános Iskola Igazgatója felkérte a 
Rendőrkapitányságot bűnmegelőzéssel kapcsolatban előadás megtartására, amelyre sor került. 

   
IIIXXX...    AAA   ttteeellleeepppüüülllééésssiii    ööönnnkkkooorrrmmmááánnnyyyzzzaaattt    ééésss   aaa   ccciiivvviii lll    ssszzzeeerrrvvveeezzzeeettteeekkk   kkkööözzzöööttttttiii    eeegggyyyüüüttttttmmműűűkkkööödddééésss   

   
A gyermekvédelmi feladatokból részt vállaló civil szervezet a helyi Nagycsaládosok Egyedülete. Az 
Egyesület több alkalommal – főként – adományok gyűjtésében és rászorulókhoz való eljuttatásában 
működik közre, illetve jelzéssel él a veszélyeztetettség, vagy rászorulók támogatása okán.  
 
 
 
 
Csanytelek, 2010. május 11. 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

Kató Pálné                         Patainé Gémes Tímea                       
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

       /2010. ( . . .) Ökt határozat 
  
Tárgy: Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata  gyermekjóléti-  és gyermekvédelmi feladatai- 
            nak ellátásáról 

 
Határozati javaslat 

 
1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az 

önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról szóló – jegyző 
előterjesztésében benyújtott - értékelést. 

 
2) A Képviselő-testület a gyermekjóléti-  és  gyermekvédelmi feladatok  ellátását jónak  értékelve a jövőben 
    is elvárja (legalább a 2009. évi színvonalon): 
      - a tárgyi  feladatellátás hatályos vonatkozó központi  és helyi jogszabályoknak való megfeleltetését, 
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását, 
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását, 
      - a jelzőrendszer működtetését, 
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést és 
      - a gyámhatóságokkal, gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.    
 
Végrehajtás határideje:   folyamatos. 
Felelős:    Kató Pálné jegyző, 
                Gyermekjóléti Szolgáltató családgondozója, 
                Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője, 
                Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vezetője 
Beszámolás határideje:  2011. májusi testületi ülés 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: 
 

1.) Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (Szeged) 
2.) Gyermekjóléti Szolgáltató (helyben) 
3.) Képviselő-testület tagjai (helyben) 
4.) Forgó Henrik Polgármester  
5.) Kató Pálné jegyző és általa 
6.) Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezető  
7.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vezetője (helyben) 
8.) Irattár  

 
 


