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IIIIII... AAA TTTEEELLLEEEPPPÜÜÜLLLÉÉÉSSS DDDEEEMMMOOOGGGRRRÁÁÁFFFIIIAAAIII MMMUUUTTTAAATTTÓÓÓIII,,, AAA 000---111888 ÉÉÉVVVEEESSS KKKOOORRROOOSSSZZZTTTÁÁÁLLLYYY
AAADDDAAATTTAAAIII

Csanytelek község lakosságszáma 2010.12.31.-i állapot szerint 2977 f . 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 el rehaladott életkorral járó egészségromlásból ered  következmények.

A gyermekjóléti szolgáltatás els dleges célcsoportja a településen él  0-18 éves korosztály,
valamint mindazon feln ttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet
vállalnak (szül k, egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvev  személyek, közösségek,
szervezetek, gyermekekkel foglalkozó szakemberek).
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IIIIII... AAAZZZ ÖÖÖNNNKKKOOORRRMMMÁÁÁNNNYYYZZZAAATTT ÁÁÁLLLTTTAAALLL NNNYYYÚÚÚJJJTTTOOOTTTTTT PPPÉÉÉNNNZZZBBBEEELLLIII,,, TTTEEERRRMMMÉÉÉSSSZZZEEETTTBBBEEENNNIII
EEELLLLLLÁÁÁTTTÁÁÁSSSOOOKKK BBBIIIZZZTTTOOOSSSÍÍÍTTTÁÁÁSSSAAA

A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 15. § (1) bekezdése alapján biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény;
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás;
- kiegészít  gyermekvédelmi 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. § (5) bekezdésének a) és
b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a 20/A. §-ában
meghatározott pénzbeli támogatásnak, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezményeknek az igénybevételére.
Településünkön 2010. évben 227 családból átlagosan 400 gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.

A  Gyvt.  20/A.  §  alapján  a  települési  önkormányzat  jegyz je  annak  a  gyermeknek,  fiatal
feln ttnek, 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 pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2010. évben gyermekenként 5.800 forint volt.

A  Gyvt.  20/B.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  települési  önkormányzat  jegyz je  annak  a  gyámul
kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészít  gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága

a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában – a július hónapban járó
kiegészít  gyermekvédelmi támogatás összege mellett-,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november
hónapban járó kiegészít  gyermekvédelmi támogatás összege mellett –

pótlékot folyósít.
A pótlék esetenkénti összege 2010. évben gyermekenként 8.400 forint volt.
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A Gyvt. 20/A. § és 20/B. § (4) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás 2010. évi
összesített adatai

Gyvt. 20/A. § szerinti pénzbeli támogatás Gyvt. 20/B. § (4) bekezdése szerinti pótlék
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222...222 RRReeennndddkkkííívvvüüüllliii gggyyyeeerrrmmmeeekkkvvvééédddeeelllmmmiii tttááámmmooogggaaatttááásss

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

- családja id szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
- létfenntartását veszélyeztet  rendkívüli élethelyzetbe került, (pl.:  gyermek  betegsége,

szül tartási képessége id szakos akadályoztatása, elemi kár, stb.)
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésénél els bbséget élvez az a gyermek, illetve
családja, ahol a Gyvt. 21. § (2) bekezdésében írtak fennállnak, továbbá

a) betegség, vagy
b) elemi kár, katasztrófa helyzet bekövetkezése,
c) vis maior helyzet okán,
d) kell  anyagi javak hiánya miatt

nehézségbe ütközik, ezért pénzbeli, vagy természetben nyújtható segítségre szorul.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a rászoruló gyermeknek, fiatal feln ttnek, illetve
családnak nyújtható, ahol a gyermeket nevel  családban az egy f re 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- illetve fels oktatásban résztvev k számára),
d) költségtérítés, illetve képzési hozzájárulási kötelezettség részben/egészben való átvállalása

az arra rászoruló közép- és fels fokú oktatásban résztvev  tanulók, hallgatók számára,
e) egészségügyi szolgáltatásért fizetend  térítési díjak átvállalása (gyógyszer kiváltása),
f) téli, nyári, szi, tavaszi, legszükségesebb ruhanem k pótlásához,
g) a gyermeket, fiatal feln ttet érint  nagyobb összeg  egyéb kiadásokhoz,
h) tartós élelmiszer vásárlására,
i) téli tüzel  beszerzésére.

A rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként, alkalmanként legalább 2.000,-
Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2010. évben 297 családból 403 gyermek
részesült, 2.628.000,- Ft-ot fordítottunk e feladat ellátására. Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás természetbeni ellátás formájában 2010. évben 1 családból 10 gyermek részesült,
77.000,- Ft-ot fordítottunk e feladat ellátására.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg

2008. év
 2 028 255 Ft

2007. év
1 404 000 Ft

2006. év
1 679 000 Ft

2005. év
1 053 000 Ft

2010. év
2 705 000 Ft

2009. év
2 598 610 Ft
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222...333... KKKiiieeegggéééssszzzíííttt gggyyyeeerrrmmmeeekkkvvvééédddeeelllmmmiii tttááámmmooogggaaatttááásss

Kiegészít  gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül  gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki:

a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszer  rendszeres szociális pénz-

ellátásban, vagy id skorúak járadékában részesül.
A kiegészít  gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes
települési önkormányzat jegyz je – határozatlan id re – állapítja meg.
A kiegészít  gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 22%-a.

Kiegészít  gyermekvédelmi támogatásban 2010. évben átlagosan 5 gyermek részesült.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és
a kiegészít  gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapításánál 2010. évben
elutasításra nem került sor, mivel minden kérelmez  megfelelt a hatályos jogszabályban
foglalt jogosító feltételeknek.

222...444... ÓÓÓvvvooodddááázzztttaaatttááásssiii tttááámmmooogggaaatttááásss

A Gyvt. 20/C. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyz je annak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül  gyermeknek a szül je 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 követ en els  alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása,
aa) az év els  felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább

három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
ab) az év els  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 következ  év június hónapjában (a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt:
els  alkalom),

b) a gyermek beíratását követ en második és további alkalommal az óvodai nevelési
jogviszony fennállásáig,

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

pénzbeli támogatást folyósít.

Óvodáztatási támogatásban 2010. évben 22 gyermek részesült, felhasznált összeg:
260.000,- Ft.

222...555... SSSpppeeeccciiiááállliiisss eeellllllááátttááásssoookkk

2010. évben az Arany János tehetségkutató program keretében átlagosan 2,5 f  középfokú
intézményben tanuló diák részesült ösztöndíjban, erre 135.000,- Ft-ot használtunk fel, mely
100%-ban az önkormányzat költségvetését terhelte.

Az elmúlt évben a Bursa Hungarica Fel soktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében
fels oktatásban résztvev  diákok számára 245.000,- Ft támogatást biztosított az
önkormányzat a költségvetéséb l.
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Fontos kiemelni, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosultságot szerz  fiatalok számára azért
is lényeges e támogatás, mert ehhez párosul a Megyei Önkormányzat és/vagy a Nemzeti
Er forrás Minisztérium anyagi támogatása, amely így együtt már komoly anyagi támogatást jelent
az arra jogosultságot szerzett számára.

222...666... GGGyyyeeerrrmmmeeekkkeeekkkeeettt ééérrriiinnnttt kkkiiiaaadddááásssoookkk nnnaaagggyyysssááágggaaa

Támogatásra felhasznált összeg

2 705 000 Ft

84 000 Ft

4 477 600 Ft

260 000 Ft 380 000 Ft

407 550 Ft

Gyvt.20/A. § szerinti
támogatás

Gyvt.20/B. § (4)
bekezdése szerinti
támogatás
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
Kiegészít
Gyermekvédelmi
támogatás
Óvodáztatási
támogatás

Továbbtanuló diákok
támogatása

222...777 GGGyyyeeerrrmmmeeekkkééétttkkkeeezzzttteeetttééésss mmmeeegggooollldddááásssááánnnaaakkk mmmóóódddjjjaaaiii

Településünkön a gyermekétkeztetési feladatokat a KÉBSZ Kft. (az Önkormányzat 100%-os
tulajdonú társasága) látja el. A gyermekétkeztetéshez rendelkezésre áll az önkormányzati tulajdonú
helyi Szent László Általános Iskolában m köd  f konyha, és tálalókonyha. A konyhán a
személyi feltételek biztosítottak, az élelmezésvezet  a megfelel  szakképesítéssel rendelkezik.
2010. évben az Önkormányzathoz az étkeztetéssel összefüggésben mennyiségi és
min ségi kifogás nem érkezett. A konyha 2004. július 1. napjától a HACCP min ségbiztosítási
rendszer szerint m ködik. Az élelmezés biztosítása az önkormányzat Képvisel -testülete
vonatkozó rendeletében meghatározott díjtétel szerint történik a hatályos jogszabályokban
foglaltak betartásával.

222...888 ÉÉÉtttkkkeeezzzttteeetttééésssbbbeeennn rrréééssszzztttvvveeevvv gggyyyeeerrrmmmeeekkkeeekkk ssszzzááámmmááánnnaaakkk aaalllaaakkkuuulllááásssaaa

Óvodai korosztály

Tárgyévet megel  évben a helyi Napköziotthonos Óvodába (mint a Csongrádi Kistérség
Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Tagintézményébe) beíratott gyermekek közül
átlagosan 99  étkezett, az étkez  óvodások közül 6 f  50%-os étkezési térítési díj támogatásban
részesült, és 73 gyermek – tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult – mentesült az étkezési térítési díj fizetési kötelezettség  alól 100%-ban.
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Általános iskolai korosztály

2010. évben a helyi Szent László Általános Iskolába (mint a Csongrádi Kistérség Egyesített
Oktatási Intézménye csanyteleki tagintézménybe) beíratott gyermekek közül átlagosan 151 f
étkezett. Az étkeztetésben résztvev k közül 21 f  50%-os étkezési térítési díj támogatásban
részesült, és 104 f  – tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult –
mentesült az étkezési térítési díj fizetési kötelezettség  alól 100%-ban.

222...999 NNNyyyááárrriii ééétttkkkeeezzzttteeetttééésss

A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2010.
(IV. 20.) SZMM rendelet szerinti nyári szociális étkeztetésben 2010. évben 36 családból 80
gyermek részesült településünkön, a gyermekjóléti szolgáltató bevonásával, gondos
el készítés és precíz lebonyolításával.

IIIIIIIII... AAAZZZ ÖÖÖNNNKKKOOORRRMMMÁÁÁNNNYYYZZZAAATTT ÁÁÁLLLTTTAAALLL BBBIIIZZZTTTOOOSSSÍÍÍTTTOOOTTTTTT
SSSZZZEEEMMMÉÉÉLLLYYYEEESSS GGGOOONNNDDDOOOSSSKKKOOODDDÁÁÁSSSTTT NNNYYYÚÚÚJJJTTTÓÓÓ EEELLLLLLÁÁÁTTTÁÁÁSSSOOOKKK BBBEEEMMMUUUTTTAAATTTÁÁÁSSSAAA

333...111 GGGyyyeeerrrmmmeeekkkjjjóóólllééétttiii SSSzzzooolllgggááállltttaaatttááásss

Településünkön a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lév  Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ keretén belül biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás. A gyermekjóléti
szolgáltatás határozatlan id re szóló m ködési engedéllyel rendelkezik. A heti 20 órában
biztosított szolgáltatói tevékenységet gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú
végzettséggel rendelkez  családgondozó látja el.
A szolgálat személyi- és tárgyi feltételei (melyek a véd i szolgáltatással közös használatban
vannak)  megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, és gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és m ködésük feltételeir l 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 él
valamennyi gyermekre.
A Gyvt. elérhet  célként rögzíti, hogy azt kell el segíteni, hogy a gyermekek els sorban saját
családjukban nevelkedhessek. A szolgáltatás feladata ezt támogatni, meger síteni, a veszélyeztetett
családokat feladataik ellátásában segíteni, súlyosabb esetekben alkalmassá tenni a gyermekek
nevelésére. Hatósági beavatkozás csak ezen lépések eredménytelensége esetén kezdeményezhet .
A gyermekek testi-, lelki-, érzelmi és értelmi fejl désének érdekében a szolgáltató (véd )
kiemelt gondot fordít a következ kre:

- a családban történ  nevelés el segítésére,
- a veszélyeztetettség megel zésére,
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére,
- a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezésének el segítésére, illetve utógondozására,
- válsághelyzetben lév  várandós anyák segítésére,
- megkeresésre környezettanulmány készítésére, vélemény megküldésére.

333...222 GGGyyyeeerrrmmmeeekkkeeekkk vvveeessszzzééélllyyyeeezzzttteeettteeettttttsssééégggééénnneeekkk oookkkaaaiii,,, aaalllaaapppeeellllllááátttááásssbbbaaannn rrréééssszzzeeesssüüülll kkk ssszzzááámmmaaa

A településen a 18 év alatti  gyermekek száma 619 f . A veszélyeztetettek számának emelkedése
sajnos  az  elmúlt  év  folyamán  sem  állt  meg,  a  2009.  12.  31-én  nyilvántartott  83  f l  2010.  év
során 17 f  veszélyeztetettsége megsz nt, azonban 25 új nyilvántartásba vétel volt.
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Az el  évhez képest emelkedett a veszélyeztetett családok száma, ami azt jelenti, hogy ismét
több egy-két gyermeket nevel  család érintett. A nyilvántartásból való törlés néhány esetben a
nagykorúság betöltése miatt következett be, valamint a családgondozás alatti együttm ködés
eredményeként a gyermek veszélyeztetettsége megsz nése mellett több, az el  években
beköltözött család visszaköltözött régi lakóhelyére. Az új nyilvántartásba vételek okai a tavalyi év
folyamán els sorban a gyermekeknél jelentkez  magatartási problémák voltak. A
veszélyeztetettségi okok szerinti megoszlás a következ :

- környezeti okból: 35 f ,
- magatartási problémák miatt: 24 f ,
- anyagi okok miatt: 32 f .

A 39 családot érint  83 gyermek közül az el bbi okok mellett 2 gyermek a szül k
alkoholizmusa miatt is érintett, 20 gyermek esetében pedig a lakás-, illetve lakhatási
körülmények is problémát jelentettek.
Továbbra is gond a szül k munkanélkülisége, valamint a tavalyi évben a belvíz miatt tovább
csökkent az alkalmi munkavállalási lehet ségek köre. A családok elszegényedése egyre nagyobb
kört érint. Nem új probléma azonban, hogy ezek a szül k nem tudnak vagy nem is akarnak
alkalmazkodni a megváltozott anyagi helyzetükhöz. Rendkívül nehéz elfogadtatni velük, hogy
változtatni kell életvitelükön, saját illetve gyermekeik érdekében.

Veszélyeztetettek számának alakulása
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333...333 SSSzzzaaakkkmmmaaaiii ttteeevvvééékkkeeennnyyyssséééggghhheeezzz kkkaaapppcccsssooolllóóódddóóó aaadddaaatttoookkk

A gyermekjóléti szolgáltatói tevékenység az intézmény fogadó óráin és a családok otthonában
történik. A segít  munka nem csak a gondozásban lév  családokra korlátozódik, hanem
mindenkire aki felkeresi a szolgáltatót.
A 2009-es évhez viszonyítva a fogadó órákon többen kértek információt, összesen 123
alkalommal, leggyakrabban a családtámogatásokkal, különböz  támogatásokkal
kapcsolatban. Tovább emelkedett a hivatalos ügyek intézésében segítséget kér k száma,
részükre 159 esetben került sor segítségnyújtásra. Leggyakoribbak a villany- és
gázszámlákkal, illetve a családtámogatások igénylésével kapcsolatos ügyintézések. A
segít  beszélgetést 192 alkalommal vették igénybe a kliensek, 264 esetben került sor
tanácsadásra.
Szakmaközi megbeszélést öt alkalommal tartottak, 12 esetben volt esetkonferencia, ahol
az érintettekkel egy adott család problémáját együttesen igyekeztek megoldani.
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A szolgálatnak közvetlen pénzbeli támogatásra továbbra sincs lehet sége, a hozzá fordulókat
közvetlen és közvetett természetbeni támogatással tudja segíteni. 2010. évben 81 f  részére
nyújtott adományt, els sorban ruházatot, játékot, könyveket.

333...444 GGGooonnndddooozzzááásssiii ttteeevvvééékkkeeennnyyyssséééggghhheeezzz kkkaaapppcccsssooolllóóódddóóó aaadddaaatttoookkk

2010. 12. 31-én 18 családból 47 gyermek állt a gyermekjóléti szolgáltató gondozásában. A
47 gondozottból 35 esetben a szül  és a gyermek is vállalta a szolgáltatóval való
együttm ködést. 12 gyermek esetében az alapellátás eredménytelensége miatt védelembe
vétel mellett történt a gondozás. A három családot érint  védelembe vételek mindegyike 2010.
évben került elrendelésre. Egy esetben még a tavalyi év folyamán megtörtént a felülvizsgálat is,
mely során a védelembe vétel megszüntetésre került, a gyermek másik szül nél történ
elhelyezése miatt. A gondozottak körében a leggyakoribb továbbra is az anyagi, megélhetési
probléma, illetve annak következményei. Mindemellett sokszor a család életvitele, máskor a
szül k helytelen nevelési attit dje miatt kerül sor gondozásra. A szeptemberben bekövetkezett
jogszabályváltozások után megemelkedett az iskolai jelzések száma. Az intézmények gyakrabban
jeleznek már a tizedik óra el tt, így a jegyz  értesítése már nem válik szükségessé, nem lépik át a
tíz órás határt. Ugyanis az esetek többségében a következményekre való figyelemfelhívás, az
esetleges iskoláztatási támogatás megvonásának kilátásba helyezése ha a gyermeket nem is készteti
magatartásának megváltoztatására a szül k azonban utána jobban figyelnek gyermekükre,
következetesen ellen rzik. Természetesen nem minden esetben ilyen egyszer  a megoldás, több
gondozásba vétel is volt tankötelezettség elmulasztása miatt, de védelembe vételre és iskoláztatási
támogatás megvonására csak egy alkalommal került sor.

333...555 JJJeeelllzzz rrreeennndddssszzzeeerrr tttaaagggjjjaaaiiivvvaaalll vvvaaalllóóó eeegggyyyüüüttttttmmm kkkööödddééésss tttaaapppaaassszzztttaaalllaaatttaaaiii

A Gyvt. rögzíti a nem gyermekvédelmi feladatot ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó
egyes szervek kötelez  feladatait, jelzési és együttm ködési kötelezettségét.

A gyermekvédelemhez kívülr l kapcsolódó egyes szervek számára a Gyvt. 17. §-a jelzési,
együttm ködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelz rendszernek kell felismernie és jeleznie,
ha a gyermek bántalmazását, elhanyagolását, vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli.

A jelz rendszer tagjai kötelesek: jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti
szolgáltatónál, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos
elhanyagolása vagy más, súlyos veszélyeztet  ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által
el idézett súlyos veszélyeztet  magatartása esetén.

A hatékony együttm ködés alapja a gyermek érdekeit és szakmai szabályokat figyelembe vev
kölcsönös tájékoztatás. Az el  évhez hasonlóan a helyi gyermekjóléti szolgáltató a családsegít
szolgáltatóval együtt rendszeresen tartotta a szakmaközi esetkonferenciákat, hiszen fontos a
szakmai és emberi kapcsolatok frissen tartása, a gyermekek veszélyeztetettségét jelz  problémák,
és a felismerést segít  jelek miel bbi észlelése, az id közben történt változások aktualizálása.

A még hatékonyabb gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéhez fontos feladat,
hogy a jelz rendszer tagjai továbbra is vegyenek részt az esetmegbeszéléseken,
esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken, a dokumentálások érdekében fontos, hogy
írásban tegyék meg jelzéseiket.
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és m ködésük feltételeir l szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
15. § (7)-(8) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltató minden év március 31-ig tanácskozást
szervez, amelyen a jelz rendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik
a jelz rendszer éves m ködését, és szükség szerint javaslatot tesznek a m ködésük javítására.

A gyermekjóléti szolgáltató által összehívott tanácskozásra 2011. március 29. napján
került sor. A jelz rendszer helyi tagjaival jó az együttm ködés, a más településen m köd
oktatási intézmények  jelzéseiket – az ismételten megküldött szolgáltatási tájékoztatóknak
köszönhet en – már közvetlenül a szolgáltatóhoz küldik.

333...666 PPPrrreeevvveeennnccciiióóó

A gyermekjóléti szolgáltató általános preventív szolgáltatásokat biztosít a gyermekek testi-,
értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejl désének, jólétének, a családban történ  nevelésének el segítése,
veszélyeztetettségük megel zése érdekében. A preventív jelleg érvényesülésének alapfeltétele,
hogy az alapellátás terjedjen ki a településen él  bármely gyermekre, a gyermekek minden
korosztályára, a figyelembe veend  szükségletek összességére, elérhet sége biztosított legyen és
közismertté váljon a település lakói számára. A lakosságnak nyújtott általános preventív
szolgáltatások f ként az els dleges prevenciót szolgálják. A prevenció célja, hogy a lakosság, azon
belül a gyermekek teljes körére vonatkozóan biztosítsa az alapellátásokat, szolgáltatásokat,
szabadid s programokat, ezzel segítve a gyermekeknek családjukban történ  kiegyensúlyozott
fejl dését, illetve megel zze a gyermekre nézve ártalmas környezeti hatások kialakulását.
A családgondozó tevékenysége során két területen szervez prevenciós programokat. Az egyik
terület az általános iskola, ahol a fels  tagozatos osztályban más-más témakörben tart el adást
vagy játékos foglalkozást, melynek célja a felel sségteljesebb gondolkodás, magatartás kialakítása,
a megfelel  életmódra való figyelemfelhívás. Az általános iskola fentieken kívül igénybe vette a
rend rség által biztosított DADA prevenciós programot is.
A másik terület a baba-mama illetve a totyogó klub. Ezek a foglalkozások több célt szolgálnak
egyszerre, mivel szül  és gyermek együtt vesz részt abban.
A masszázsnak, közös tornának a testi fejl dés el segítése mellett célja a szül -gyermek kapcsolat
er sítése is. A gyermekek megszokják a közösségi életet, szabályokat, fejl dik a játékkészségük. A
szül k megtanulnak foglalkozni, játszani gyermekeikkel, tapasztalatot cserélnek egymással,
nevelési kérdéseikre választ kapnak. Ezek a foglalkozások nem el adás jelleg ek, a ténylegesen
felmerül  gondok elemzése, megoldása a cél. A 2007. évben kialakított játszóudvar lehet vé teszi,
hogy a nyári hónapokban is rendszeres a foglalkozások látogatottsága.

333...777 SSSzzzaaakkkmmmaaaiii eeelllllleeennn rrrzzzééésss

2010. évben szakmai ellen rzésre nem került sor. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala 2010. 03. 24. napján tartott helyszíni szemlét, mely alapján a gyermekjóléti
szolgáltató megkapta a végleges m ködési engedélyt.

333...777 NNNaaapppkkkööözzziiioootttttthhhooonnnooosss ÓÓÓvvvooodddaaa

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda
(Csanytelek, Kossuth L. u. 12) által ellátott óvodai nevelés m ködtetési, fenntartói, alapítót
megillet  jogait 2007. augusztus 1. napjával átadta, átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulására.
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A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda 4 csoportjában
(Katica, Pillangó, Nyuszi, Napraforgó) 104 gyermek ellátására került sor 2010. évben,
közülük 72 gyermek hátrányos helyzet nek számít, halmozottan hátrányos helyzet nek
30 gyermek, a veszélyeztetett gyermekek száma pedig 21 f .

A fokozódó munkanélküliség, a nagyfokú elszegényedés, a családok felbomlása és az egyre
nagyobb számban érkez , alacsony iskolai végzettség  bevándorló családok számának
megnövekedése nagy hatással van az óvodára is, hiszen az óvodának kell viselnie, kezelnie e
hatások következményeit. Sok esetben ezen gyerekeknek a neveléstere szinte kizárólag az
intézményes nevelésre redukálódik, ugyanígy a fejlesztés és kompenzálás lehet sége is. A
veszélyeztetett gyermekek egy részének magatartása gyakran fordul az agresszivitás irányába.
A veszélyeztetettség f ként szociális hátrányt jelent, de a nevelés fejl dése során ez gyakran
viselkedési zavarral is párosul. A tavalyi nevelési évben beindított osztatlan csoportalakítás
általános vélemény szerint javított ezen a helyzeten. A heterogén csoportokban szociálisan jobban
fejl , toleráns, egymásra inkább figyel  gyermekek nevelhet ek. Az id sebbek vigyáznak,
segítik a kisebbeket, míg az újonnan beóvodázott gyerekek gyorsabban megszokják a közösségi
szabályokat, sokat tanulnak nagyobb társaiktól.
Az óvodapedagógusok a szül kkel napi kapcsolatban állnak, ezért k ismerik fel leggyorsabban a
felmerül  problémákat, odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal igyekeznek megel zni a konkrét
teljesítményzavarokat. Ha mindez kevésnek bizonyulna, szakemberek segítségét is igénybe veszik.
Két fejleszt  pedagógus, egy logopédus és egy gyógypedagógus segítette az arra rászorulókat, heti
egy-két alkalommal. A Csongrádi Nevelési Tanácsadó pszichológusa fogadta a gondokkal küzd
szül ket és gyermekeket. A logopédus 16 gyermekkel foglalkozott, a fejleszt  pedagógusok
17 óvodást láttak el.

Az  óvodában  3  IPR  (óvodai  integrációs  program)  munkacsoport  m ködik,  melyek  feladata  a
halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek beóvodázásának, integrálásának és fejl désének,
valamint beiskolázásának el segítése, mely az érintett szül k rendszeres tájékoztatása mellett
történik. Az óvodai IPR egy olyan rendszernek tekinthet , melynek elemeit a halmozottan
hátrányos helyzet  gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhet en is nagyobb
eredményességgel kell a nevelési folyamat fókuszába állítani. Az óvodai IPR legf bb jellemz je a
gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint az interdiszciplináris megközelítés, mely a
kora gyermekkori fejl dés kérdésében kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan
fontosnak és egymást kiegészít nek tartja.

A kompenzáció mellett a prevenció igen jelent s szerepet kapott az elmúlt évben. Ez szolgálja a
lehetséges  problémák  megel zését  az  óvodába  kerülést l  az  óvodás  kor  végéig,  majd  zökken -
mentesebbé teszi az iskolakezdés nehézségeit is. A véd k segítségével igyekeznek már beíratást
megel en felmérni és felkeresni a legrászorultabbakat. Családlátogatásokkal igyekeznek
megismerni  a  gyermekek  otthoni  életét,  és  a  szül ket  meggy zni  arról,  hogy  a  gyermekek
harmonikus fejl dése érdekében szükséges a rendszeres óvodába járás.

Az intézményben dolgozók fontosnak tartják a szeretetteljes légkört, melyben el térbe kerül a
képességfejlesztés, az érzelmi biztonságot nyújtó, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem el tt
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 és védelemre nevelést kiemelt feladatként kezelik. Anyanyelvi és
környezeti munkaközösség is m ködik az intézményben.

Az egészségnevelés érdekében már hagyománnyá vált az szi hónapoktól az illóolajos
párologtatás, a napi gyógyteakínálás, a hetenkénti magvas kenyér fogyasztása növényi csírával,
illetve heti 1 alkalommal tartott zöldség- gyümölcsnap.
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Az anyanyelvi játékok tervszer  beépítésével a gyermekek beszédészlelésének,
beszédmegértésének fejlesztése a cél. A beszélget  körök beiktatásával kiemelt cél a beszél kedv,
a beszédfegyelem, a kommunikációs eszközök serkentése, elsajátítása.

 Lehet ség van fakultatív foglalkozásokon való részvételre: pl.
- néptánc,
- ovi-torna,
- gyógytestnevelés,
- játékos angol nyelvtanulás.

Az  óvodai  életet  számos  program  teszi  színessé, érdekessé, melyek a következ k:
 -egészségnap az óvoda udvarán (népies m helyfoglalkozások, zöldségb l, gyümölcsb l

ehet  figurák, tárgyak készítése, egészségállapot felmérés),
 -só-szobai tevékenységek (heti két alkalommal),
 -mese  világnapjának  megünneplése,  mesemondó  - versmondó  verseny megrendezése,
 -id sek napja (a gyermekek köszöntik az id seket intézményükben),
- fóliagy jtés,
 -karácsonyi ünnep,betlehemes játék,
 -óvodabál,
 -farsang,
 -télkerget , falujáró séta kiszebáb égetéssel,
 -március 15. megünneplése az iskolásokkal közösen,
 -anyák napja megünneplése,
 -festménykiállítás,
 -gyermeknap a szül kkel (akadályverseny, kézm ves 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 10 éve

ködik az óvodában a környezeti munkaközösség, melynek keretében fólia-, papír-, és
üveggy jtést szerveznek. Az óvodapedagógusok és a szül k évek óta tartó természeti környezet
védelmét el segít   munkájának köszönhet en 2008. évben a pályázatot kiíró minisztériumtól az
Óvoda elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet.

Az  óvoda  dolgozói,  gyermekei  és  a  helyi  lakosok  nagy  örömére  a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása pályázaton támogatást nyert az óvoda modernizációjára és
fér helyb vítésére. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg. Fentieknek köszönhet en egy megújult, minden
igényt kielégít  környezet fogadja az óvodásokat.
Az óvodapedagógusok arra törekszenek, hogy szakmai munkájuk is minél színvonalasabb legyen,
minél hatékonyabb és újabbnál-újabb tartalommal b vüljön. Erre lehet ség adódott, a Csongrádi
Kistérség Többcélú Tárulása Intézményeinek sikeres pályázatának köszönhet en TÁMOP 3.1.4 -
kompetencia alapú oktatás, egyenl  hozzáférés innovatív intézményekben - keretében a
2009/2010-es tanévben bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag.
A pályázat segítségével az óvodában a min ségi neveléshez kapcsolódó tartalomfejlesztés
valósul meg, új és hatékony tanulási és nevelési módszerek kerülnek kipróbálásra,
bevezetésre. A rendszerben meglév  szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenl
hozzáférés és esélyegyenl ség szempontjainak érvényesítésével, a gyermekek képességeinek és
kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és meger sítése a cél. A kompetencia alapú
oktatás nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek számára biztosítsa az önfeledt, boldog
gyermekkort. A gyermekek elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, kedvük, igényeik szerint
mozoghatnak térben és id ben.
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Átélhetik a hagyományok üzenetét, bábozhatnak, dramatizálhatnak, nap mint nap változatos,
színes élményeket szerezhetnek az ket körülvev  világról, a természet csodáiról, a számok, a
mennyiségek birodalmáról. Játszva tanulhatnak egymástól és a feln ttekt l, kérdéseiket bátran,
nyíltan megfogalmazhatják.

333...888 ÁÁÁllltttaaalllááánnnooosss IIIssskkkooolllaaa

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Szent László Általános Iskola
(Csanytelek, Szent L. u. 4/a.) által ellátott általános iskolai oktatás és nevelés feladata m ködtetési,
fenntartói, alapítót megillet  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 2010. évben 189 f , ebb l alsó tagozatos 101 f , fels  tagozatos: 88

. Hátrányos helyzet  tanulók száma: 133 f .

Az iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulók délutáni szabadidejét le tudja kötni,
ezért 9 szakkör és szabadid s tevékenység m velésére van lehet ségük a diákoknak,
melyek a következ k: (összlétszám-HH/HHH)

- Informatika: 20 f  (10/1)
- Színjátszás: 20 f  (15/5)
- Énekkar: 21 f  (19/5)
- Tömegsport: 29 f  (20/9)
- TÁMOP 3.1.12. (mese, dráma, kézm ves) 46 f  (33/13)
- Tánc: 33 f  (24/9)
- Kézm ves és festészet: 50 f  (30/7)
- Zene: 14 f  (9/4)

Az oktatási intézmény nehéz anyagi helyzete miatt néhány szakkört kénytelen volt elhagyni, a
tömegsport órákat átszervezni, viszont egy eredményes pályázat folytán sikerült új foglalko-
zásokat indítani, amelyek az eszközellátottságot is javították.

IIIVVV... JJJEEEGGGYYYZZZ III HHHAAATTTÁÁÁSSSKKKÖÖÖRRRBBBEEE TTTAAARRRTTTOOOZZZÓÓÓ GGGYYYÁÁÁMMMHHHAAATTTÓÓÓSSSÁÁÁGGGIII IIINNNTTTÉÉÉZZZKKKEEEDDDÉÉÉSSSEEEKKK
BBBEEEMMMUUUTTTAAATTTÁÁÁSSSAAA

444...111... VVVééédddeeellleeemmmbbbeee vvvéééttteeelll

A gyermekek mindenek feletti érdeke és alapvet  joga, hogy saját családjában nevelkedjen. A
védelembe  vétel  olyan  megel  gyámhatósági  intézkedés,  mely  els sorban  azt  a  célt  szolgálja,
hogy a gyermek – annak ellenére, hogy a család súlyos gondokkal küzd – segítséggel, de mégis a
családjában legyen tartható. A családból történ  kiemelésre csak akkor kerüljön sor, ha már
minden lehet ség kimerült, vagy a gyermek élete és egészséges fejl dése azonnali súlyosabb
intézkedést igényel.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló mód. 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) értelmében a gyermekjóléti szolgáltató javaslata
alapján induló eljárás során a szolgáltató nyilatkozik a gyermek veszélyeztetettségének okáról.
A gyermekjóléti szolgáltatónak a védelembe vételre vonatkozó javaslat el tt 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 er feszítéseket, illetve ha a szül  együttm ködési
készségét problémásnak találja.
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A tárgyévet megel  év folyamán 2 családból 11 gyermek került védelembe vételre.

A védelembe vétel a jegyz  által évente, a családgondozó, illetve a szül  kérelmére bármikor
felülvizsgálandó. A felülvizsgálatra a családgondozó elkészíti mindenre kiterjed  javaslatát a
védelembe vétel további fenntartására, vagy megszüntetésére.

Az elmúlt év folyamán a kirendelt családgondozó kezdeményezésére 1 gyermek esetében
került sor a védelembe vétel felülvizsgálatára. A felülvizsgálat eredményeképpen a
védelembe vétel megszüntetésre került.

444...222 IIIssskkkooolllááázzztttaaatttááásssiii tttááámmmooogggaaatttááásss fffeeelllfffüüüggggggeeessszzztttéééssseee

Ha  a  gyermek  nem  teljesíti  tankötelezettségét  és  összegy lik  10  igazolatlan  órája,  a  jegyz i
gyámhatóság - az iskola jelzése alapján – figyelmezteti a szül t arra, hogy a tankötelezettség
további nem teljesítése a gyermek védelembe vételét és ezzel egyidej leg az iskoláztatási
támogatás felfüggesztését vonhatja maga után. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti
tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegy lik, a jegyz i gyámhatóság – az iskola jelzése
alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást. A jegyz i gyámhatóságnak e körben mérlegelési
lehet sége nincsen, az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésével jár.
A támogatás felfüggesztése határozatlan id re történik, melyet legalább háromhavonként (három
tanítási hónapot magába foglaló id szakonként) a jegyz i gyámhatóságnak felül kell vizsgálni,
hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztés, a gyermek helyzete rendez dött-e, teljesíti-e
tankötelezettségét. A felfüggesztés akkor szüntethet  meg, ha a felülvizsgálattal érintett
id szakban a gyermek tankötelezettségét teljesítette.
A felfüggesztés ideje alatt a Magyar Államkincstár a támogatást nem a szül knek, hanem a
települési önkormányzat részére nyitott családtámogatási folyószámlára utalja át.
A felfüggesztés megszüntetésekor az összegy lt iskoláztatási támogatást – az eseti gondnok
közrem ködésével – természetben kapja meg a gyermek, a felfüggesztés id tartamával
megegyez  számú hónapokra elosztva.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  gyermek esetében a felfüggesztés
id tartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetben kell az eseti gondnok
közrem ködésével nyújtani.
Vonatkozó jogszabályok: Gyvt. és Gyer.

A tárgyévet megel  évben 3 gyermek esetében került sor 10 óra feletti igazolatlan
hiányzás miatt az iskoláztatási támogatás jogosultjának végzésben történ
tájékoztatására, és 1 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  gyermek
esetében került sor a védelembe vételre és ezzel egyidej leg a gyermek jogán járó
iskoláztatási támogatás teljes összegének határozatlan id re történ  felfüggesztésére és
természetbeni formában történ  nyújtására.

444...333 IIIdddeeeiiigggllleeennneeesss hhhaaatttááálllyyyúúú eeelllhhheeelllyyyeeezzzééésss

A  Gyvt.  szerint  ha  a  gyermek  felügyelet  nélkül  marad,  vagy  testi,  értelmi,  érzelmi  és  erkölcsi
fejl dését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése
szükséges, a jegyz i gyámhatóság, a gyámhivatal, valamint a határ rség, a rend rség, az ügyészség,
a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi.
Az eljárás indulhat kérelemre vagy hivatalból (kezdeményezésre, javaslatra, hivatalból történ
észlelésre). A gyermek elhelyezésének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a Gyvt-ben
meghatározott sorrendiségre, tehát a gyermeket els sorban a nevelésre alkalmas – azt vállaló –
különél  szül nél, más hozzátartozónál vagy személynél kell elhelyezni.
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Ha erre nincs lehet ség, a gyermeket ideiglenesen a legközelebbi nevel szül nél, vagy
gyermekotthonban lehet elhelyezni.

Az elmúlt év folyamán nem került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre.

VVVIII... JJJAAAVVVAAASSSLLLAAATTTOOOKKK AAA GGGYYYEEERRRMMMEEEKKKEEEKKK HHHEEELLLYYYZZZEEETTTÉÉÉNNNEEEKKK JJJAAAVVVÍÍÍTTTÁÁÁSSSAAA ÉÉÉRRRDDDEEEKKKÉÉÉBBBEEENNN

Településünkön a 2010. decemberi statisztika szerint 91 f  volt a nyilvántartott
veszélyeztetett gyermekek száma, ami évr l – évre, ha minimálisan is, de növekv
tendenciát mutat.

A nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek számának emelkedéséb l is látható, hogy még több
figyelmet kell fordítani a megel  tevékenységre. A jelz rendszer tagjainak ezért folyamatosan
törekedni kell a veszélyhelyzetek feltárására, a kialakult konfliktusok megoldására, lehet leg
egyénekre szabott célok megvalósításával, egyedi megoldások keresésével.

Ezeknek a módszereknek, technikáknak az a lényege, hogy megfelel  viselkedésre ösztönözzön,
közösségszabályozó szerepe megvalósuljon hosszabb távra is, ami biztosíték a hasonló
konfliktusok eredményes kezeléséhez is.

A gyermekvédelemben dolgozók évr l-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
rendelkez  szakemberek képesek idomulni a változásokhoz, képesek tudásukat, empátiás
készségüket annak érdekében kamatoztatni, hogy a környezetünkben felnövekv  gyermekek
sorsát megfelel  módon el készítsék, alakítsák.

A hatósági munka színvonala nagy mértékben függ annak el készítését l, így ha a gyermekjóléti
szolgáltató családgondozója lelkiismeretesen végzi munkaköri kötelezettségén túl napi feladatát,
akkor kirívóan komoly jegyz i intézkedésre nem kerülhet sor. Ezt a jó együttm ködést továbbra
is fent kell tartani, elismerve azt a tényt, hogy a családgondozói tevékenységet ellátó véd
erejéhez és idejéhez, illetve lehet ségeihez mérten mindent megtesz, a reá bízott feladatok magas
színvonalon való végrehajtása érdekében, minden résztvev  megelégedésére.

VVVIIIIII... PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMOOOKKK,,, MMMEEELLLYYYEEEKKK AAA GGGYYYEEERRRMMMEEEKKK--- ÉÉÉSSS FFFIIIAAATTTAAALLLKKKOOORRRÚÚÚAAAKKK HHHAAASSSZZZNNNOOOSSS
SSSZZZAAABBBAAADDDIIIDDD EEELLLTTTÖÖÖLLLTTTÉÉÉSSSÉÉÉTTT BBBIIIZZZTTTOOOSSSÍÍÍTTTJJJÁÁÁKKK

A településen m ködik az Önkormányzat tulajdonában álló, a helyi KÉBSZ Kft által üzemeltetett
Faluház-Teleház-eMagyarország-pont, amely a gyermek és fiatalkorúak hasznos szabadid
eltöltését biztosítja. A Faluházban internetes kapcsolattal rendelkez  számítógépekkel,
televízióval, dvd-vel, zenegéppel, társasjátékokkal biztosítják a gyermekek hasznos szabadid
eltöltését szigorúan dohány- és  alkoholmentes környezetben.

A Faluház szoros kapcsolatban áll a Teleház Szövetséggel, így alkalmanként különböz  el adások
megtartására kerül sor (számítógépkezel i ismeretek, rászoruló gyermekeknek számítógépes
pályázati lehet sége, stb.) Fontos szerep jut a Családsegít  Szolgáltató által szervezett nyári
táborozásoknak, a helyi óvodában évr l évre megtartott szabad játszóházi programoknak.



16

VVVIIIIIIIII... AAA GGGYYYEEERRRMMMEEEKKKKKKOOORRRÚÚÚ ÉÉÉSSS AAA FFFIIIAAATTTAAALLLKKKOOORRRÚÚÚ BBB NNNEEELLLKKKÖÖÖVVVEEETTT KKK SSSZZZÁÁÁMMMÁÁÁNNNAAAKKK
ÉÉÉSSS AAAZZZ ÁÁÁLLLTTTAAALLLUUUKKK EEELLLKKKÖÖÖVVVEEETTTEEETTTTTT BBB NNNCCCSSSEEELLLEEEKKKMMMÉÉÉNNNYYYEEEKKK SSSZZZÁÁÁMMMÁÁÁNNNAAAKKK,,, AAA

BBB NNNEEELLLKKKÖÖÖVVVEEETTTÉÉÉSSS OOOKKKAAAIIINNNAAAKKK BBBEEEMMMUUUTTTAAATTTÁÁÁSSSAAA

Szabálysértést elkövet  fiatalkorúak száma: 8 f , akikkel szemben a rend ri intézkedést
követ en szabálysértési feljelentés készült. Ezek a szabálysértések f ként közúti kisebb fokú
szabálysértések voltak. Egy esetben történt engedély nélküli járm vezetés miatt szabálysértési
feljelentés. Ezekben az esetekben a szabálysértési hatóság határozat megküldésével értesítette a
szabálysért  törvényes képvisel jét. Büntetés kiszabására nem került sor, mivel az elkövet k
önálló keresettel nem rendelkeztek.
Gyermekkorúak által elkövetett szabálysértési eljárás, illetve büntet  eljárás nem indult a
beszámolás id szakában. Fiatalkorú elleni büntet eljárás egy esetben, gyermekkorú ellen
egy esetben indult. Fenti cselekményeknél jellemz  probléma a gyermekek hanyagsága, a
cselekmények társadalmi veszélyeinek fel nem ismerése. További problémát okoz a szül k
nemtör dömsége, a nem megfelel  nevelési módszer, illetve az alacsony jövedelmi viszonyok.
A családon belüli er szakkal kapcsolatos bejelentéseket a rend rség kiemelten kezeli, ennek
kapcsán a jelenlegi jogszabály konkrét  feladatokat határoz meg, mind a helyszínen intézked
rend rnek, mind pedig a történtekkel kapcsolatban a szükséges értesítések megtételére. A
családok els dlegesen megpróbálják megoldani a családi konfliktust saját maguk között, melyhez
segítséget remélnek barátaiktól, családtagjaiktól, amely nem minden esetben vezet eredményre.
További probléma, hogy a rend ri intézkedés megkezdéséig már a felek vagy kibékültek, vagy a
sérelmet szenved  félelmében és a kés bbi veszekedések elkerülése érdekében már másként adja
el  a történteket.
Településünkön családon belüli er szakkal kapcsolatban 2 esetben került sor rend ri
intézkedésre, mindkét esetben értesítették a gyermekjóléti szolgáltatót.
Csanytelek község területén kábítószer terjesztésével, illetve fogyasztásával kapcsolatban
büntet  eljárás nem indult. Ez azonban nem zárja ki annak a lehet ségét, hogy a vidéken
tanuló fiatalkorúak nem kerülhetnek kapcsolatba kábítószerrel abban a városban, ahol tanulnak.

nmegel zéssel, prevenciós munkával kapcsolatban a Csongrádi Rend rkapitányságon 2
személy rendelkezik olyan jelleg  képesítéssel, aki a b nmegel zés kapcsán a DADA programot
oktatja az általános iskolákban. Az elmúlt évben a Csanyteleki Szent László Általános Iskola
Igazgatója felkérte a Rend rkapitányságot b nmegel zéssel kapcsolatban el adás megtartására,
amelyre sor került.

IIIXXX... AAA TTTEEELLLEEEPPPÜÜÜLLLÉÉÉSSSIII ÖÖÖNNNKKKOOORRRMMMÁÁÁNNNYYYZZZAAATTT ÉÉÉSSS AAA
CCCIIIVVVIIILLL SSSZZZEEERRRVVVEEEZZZEEETTTEEEKKK KKKÖÖÖZZZÖÖÖTTTTTTIII EEEGGGYYYÜÜÜTTTTTTMMM KKKÖÖÖDDDÉÉÉSSS

A gyermekvédelmi feladatokból részt vállaló civil szervezet a helyi Nagycsaládosok Egyedülete.
Az Egyesület több alkalommal – f ként – adományok gy jtésében és rászorulókhoz való
eljuttatásában m ködik közre, illetve jelzéssel él a veszélyeztetettség, vagy rászorulók támogatása
okán.

Csanytelek, 2011. május 11.

Tisztelettel:

Kató Pálné Patainé Gémes Tímea
                        jegyz szociális irodavezet
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…/2011. (V. 27.) Ökt határozat

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

Határozat

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az
önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló – a jegyz
el terjesztésében benyújtott - értékelést.

2.) A képvisel -testület a gyermekjóléti-  és  gyermekvédelmi feladatok  ellátását jónak  értékelve a jöv ben
is elvárja (legalább a 2010. 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 jelz rendszer m ködtetését,
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttm ködést és
      - a gyámhatóságokkal, gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.

Végrehajtás határideje:  folyamatos.

Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz ,
Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozója,
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezet je,
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezet je

Beszámolás határideje:  2012. májusi testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (Szeged)
- Gyermekjóléti Szolgáltató (helyben)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik Polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezet
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezet je (Helyben)
- Irattár


