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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. májusi ülésére 
 
 

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. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
96. § (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 Csongrád Megyei Kormányhivatal 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  
149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet (Gyer.) 10. számú mellékletében meghatározott sorrendet követi. 
 
A Gyvt. 94. § (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, 2013. május 21. 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
           Kató Pálné 
           jegyző 
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…/2013. (  .  ) Ökt határozat 
  
Tárgy: Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
Határozat 

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

önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló – a jegyző 
előterjesztésében benyújtott - értékelést. 

 
2.) A Képviselő-testület a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátását jónak értékelt és a feladat 

jegyzői hatáskörben maradása esetén a jövőben is elvárja (legalább a 2012. 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 
 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző, 
               Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozója, 
               Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője, 
               Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
Beszámolás határideje: 2014. májusi testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 39.) 
- Gyermekjóléti Szolgáltató (6647 Csanytelek, Radnóti u. 2.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Előadó  
- Irattár  
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ÉÉÉvvveeesss   bbbeeessszzzááámmmooolllóóó      
CCCsssaaannnyyyttteeellleeekkk   KKKööözzzssséééggg   ÖÖÖnnnkkkooorrrmmmááánnnyyyzzzaaatttaaa   
gggyyyeeerrrmmmeeekkkjjjóóólllééétttiii---   ééésss   gggyyyeeerrrmmmeeekkkvvvééédddeeelllmmmiii   

fffeeelllaaadddaaatttaaaiiinnnaaakkk   222000111222...   ééévvviii   eeellllllááátttááásssááárrróóólll   
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II..  AA  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSS  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIIAAII  MMUUTTAATTÓÓII,,  KKÜÜLLÖÖNNÖÖSS  TTEEKKIINNTTEETTTTEELL  AA  00--1188  ÉÉVVEESS  
KKOORROOSSZZTTÁÁLLYY  AADDAATTAAIIRRAA  

  
A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településen élő 0-18 éves korosztály, valamint 
mindazon felnőttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet vállalnak (szülők, 
egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvevő személyek, közösségek, szervezetek, gyermekekkel 
foglalkozó szakemberek). 
 

 
 
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 lakosságnak nyújtott általános preventív szolgáltatások főként az elsődleges 
prevenciót szolgálják. A prevenció célja, hogy a lakosság, azon belül a gyermekek teljes körére 
vonatkozóan biztosítsa az alapellátásokat, szolgáltatásokat, szabadidős programokat, ezzel segítve a 
gyermekeknek családjukban történő kiegyensúlyozott fejlődését, illetve megelőzze a gyermekre nézve 
ártalmas környezeti hatások kialakulását.  

  
IIII..  AAZZ  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  ÁÁLLTTAALL  NNYYÚÚJJTTOOTTTT  PPÉÉNNZZBBEELLII,,  TTEERRMMÉÉSSZZEETTBBEENNII  

EELLLLÁÁTTÁÁSSOOKK  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  
  

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

--  rreennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyy;;  
--  rreennddkkíívvüüllii  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattááss;;  
--  kkiieeggéésszzííttőő  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattááss..  
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22..11  RReennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyy  
  
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. 
A vonatkozó hatályos jogszabályban rögzített jövedelmi és vagyoni feltételek fennállása esetén a települési 
önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát. 
  
TTeelleeppüüllééssüünnkköönn  22001122..  éévvbbeenn  ááttllaaggoossaann  117722  ccssaallááddbbóóll  334422  ggyyeerrmmeekk  rréésszzeessüülltt  rreennddsszzeerreess  
ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyybbeenn 
 
A Gyvt. 20/A. § alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára pénzbeli támogatást folyósít. 
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága  

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában fennáll, a tárgyév november 
hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható 
Erzsébet-utalvány formájában. 
  
AA  ttáámmooggaattááss  eesseetteennkkéénnttii  öösssszzeeggee  22001122..  éévvbbeenn  ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt  55..880000  ffoorriinntt  vvoolltt..      
 
A Gyvt. 20/B. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a gyámul kirendelt 
hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapban járó 
kiegészítő gyermekvédelmi 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. 

 
AA  ppóóttlléékk  eesseetteennkkéénnttii  öösssszzeeggee  22001122..  éévvbbeenn  ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt  88..440000  ffoorriinntt  vvoolltt..    
  

 
  

22..22  RReennddkkíívvüüllii  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattááss  
  
A Gyvt. 21. § valamint az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 32/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet rögzíti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapításának feltételeit.  
A polgármester átruházott hatáskörében eljárva pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában biztosítja a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtását az arra rászoruló jogosult számára. 
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésénél elsőbbséget élvez az a gyermek, illetve családja, ahol: 
a) betegség miatt, vagy 
b) elemi kár, vis maior helyzet következtében, vagy  
c) a gyermek tartásához szükséges anyagi javak nem állnak a gyermek tartására kötelezett, vagy a fiatal felnőtt 

számára rendelkezésre. 
 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a rászoruló gyermeknek, fiatal felnőttnek, gyermeket 
nevelő családnak nyújtható, ahol a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a gyermek családban 
való nevelkedése a gyermek, fiatal felnőtt érdekében áll.  
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni megállapítását indokolja, ha a rendszeres szociális 
segélyre jogosított családjában a gyermek veszélyeztetettsége okán, a gyermek védelembe vételére került 
sor. A természetbeni ellátás mértéke gyermekenként a rendszeres szociális segély összegének legalább 20 %-a, de 
legfeljebb 50 %-áig terjedhet, amely tartós élelmiszer, tankönyv, tanfelszerelés vásárlására, valamint gyermekintézmények 
térítési díj hátraléka kiegyenlítésére fordítható. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi célokra nyújtható:  

a) az óvodai ellátás igénybevételéhez szükséges felszerelések megvásárlásához,  
b) gyermekintézmények étkezési térítésének díja (hátraléka) részbeni, egész összege kifizetéséhez, 
c) utazási költségtérítés (közép- illetve felsőoktatásban résztvevő tanulók, hallgatók számára), 
d) költségtérítés, vagy képzési hozzájárulási kötelezettség részben vagy egészben való átvállalása az 

arra rászoruló közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók, hallgatók számára, 
e) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díjak kiegyenlítéséhez (pl. gyógyszer kiváltása), 
f) a legszükségesebb téli, nyári, őszi, tavaszi ruhaneműk pótlásához, 
g) a gyermeket, fiatal felnőttet érintő nagyobb összegű egyéb kiadásokhoz (pl. kórházi kezelés), 
h) tartós élelmiszer vásárlására, 
i) téli tüzelő beszerzésére. 
 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként, alkalmanként legalább 2.000,- forint, de 
legfeljebb 10.000,- forintig terjedhet. 
  
RReennddkkíívvüüllii  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattáássbbaann  22001122..  éévvbbeenn  7733  ccssaallááddbbóóll  118899  ggyyeerrmmeekk  rréésszzeessüülltt,,    
664400..000000,,--  FFtt--oott  ffoorrddííttoottttuunnkk  ee  ffeellaaddaatt  eellllááttáássáárraa..  RReennddkkíívvüüllii  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattááss  
tteerrmméésszzeettbbeennii  eellllááttááss  ffoorrmmáájjáábbaann  ttöörrttéénnőő  mmeeggáállllaappííttáássáárraa  22001122..  éévvbbeenn  11  eesseettbbeenn  kkeerrüülltt  ssoorr..  
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22..33..  KKiieeggéésszzííttőő  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattááss  
  
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki: 

a) a gyermek tartására köteles, és 
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti 

bányászjáradékban, időskorúak járadékában, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 
 

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a családbafogadó 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 százaléka. 

 
KKiieeggéésszzííttőő  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattáássbbaann  22001122..  éévvbbeenn  22  ggyyeerrmmeekk  jjooggáánn  rréésszzeessüülltt  aazz  aarrrraa  jjooggoossííttóó  
ffeellttéétteelllleell  rreennddeellkkeezzőő..    
   
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapításánál 2012. évben elutasításra nem került sor, 
mivel minden kérelmező megfelelt a hatályos jogszabályban foglalt jogosító feltételeknek.  
 

22..44..  ÓÓvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattááss  
 

A Gyvt. 20/C. § (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) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a 

beíratás évének június hónapjában, 
ab)  a naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének december hónapjában, 
ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a 

beíratás évének december hónapjában, 
ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két 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. 

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeletet gyakorló 
szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban 
önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy a gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 
akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte. 
 
A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és 
gyermekenként tízezer forint.  
 
ÓÓvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattáássbbaann  22001122..  éévvbbeenn  2211  ggyyeerrmmeekk  rréésszzeessüülltt,,  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  223300..000000,,--  FFtt..    

  
22..55..  SSppeecciiáálliiss  eellllááttáássookk  

 
2012. évben az Arany János tehetségkutató program keretében 44  ffőő középfokú intézményben tanuló 
diák részesült ösztöndíjban, erre 204.000,- Ft-ot használtunk fel, mely 100%-ban az önkormányzat 
költségvetését terhelte. 
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Az elmúlt évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében a 
felsőoktatásban résztvevő diákok számára 280.000,- Ft támogatást biztosított az önkormányzat 
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 a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium anyagi támogatása, amely így együtt már komoly anyagi támogatást jelent az arra 
jogosultságot szerzett számára. 
 

22..66..  GGyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss  mmeeggoollddáássáánnaakk  mmóóddjjaaii  
 
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 működő főzőkonyha, és tálalókonyha. A konyhán a személyi feltételek biztosítottak, 
az élelmezésvezető a megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. 2012. évben az Önkormányzathoz 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 díjtétel szerint történik a 
hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával.  
 

22..77..  ÉÉttkkeezztteettééssbbeenn  rréésszzttvveevvőő  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  
   

ÓÓvvooddaaii  kkoorroosszzttáállyy  
   
Tárgyévet megelőző évben a helyi Napköziotthonos Óvodába (mint a Csongrádi Kistérség Egyesített 
Nevelési Intézménye Csanyteleki Tagintézményébe) beíratott gyermekek közül átlagosan 91 fő étkezett, 
az étkező óvodások közül 4 gyermek 50%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült, és 65 gyermek 
– tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – mentesült az étkezési térítési 
díj fizetési kötelezettség alól 100%-ban.   
 

ÁÁllttaalláánnooss  iisskkoollaaii  kkoorroosszzttáállyy  
 
Tárgyévet megelőző évben a helyi Szent László Általános Iskolába (mint a Csongrádi Kistérség Egyesített 
Oktatási Intézménye Csanyteleki Tagintézményébe) beíratott gyermekek közül átlagosan 147 fő étkezett. 
Az étkeztetésben résztvevők közül 11 gyermek 50%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült, és 112 
gyermek – tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – mentesült az 
étkezési térítési díj fizetési kötelezettség alól 100%-ban. 
 

22..88..  NNyyáárrii  ééttkkeezztteettééss  
 
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011.(IV. 29.) 
NEFMI rendelet szerinti nyári szociális gyermekétkeztetésben 2012. évben 79 családból 165 
gyermek részesült településünkön, a gyermekjóléti szolgáltató bevonásával, gondos előkészítés és 
precíz lebonyolításával. 
 

IIIIII..  AAZZ  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  ÁÁLLTTAALL  BBIIZZTTOOSSÍÍTTOOTTTT  SSZZEEMMÉÉLLYYEESS  GGOONNDDOOSSKKOODDÁÁSSTT  
NNYYÚÚJJTTÓÓ  EELLLLÁÁTTÁÁSSOOKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  

 
33..11..  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállttaattááss  

 
Településünkön a Csongrádi 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 családgondozó 
látja el. 
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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. 

   
33..22..  GGyyeerrmmeekkeekk  vveesszzééllyyeezztteetteettttssééggéénneekk  ookkaaii,,  aallaappeellllááttáássbbaann  rréésszzeessüüllőőkk  aaddaattaaii  

 
A településen a 18 év alatti gyermekek száma 619 fő. A veszélyeztetett gyermekek száma az elmúlt évben 
kedvezően alakult, a 2011.12.31-én nyilvántartott 79 főről 2012.12.31-re 73 főre csökkent. A 
veszélyeztetettek számának csökkenése a nagykorúság eléréséből adódott. Az új nyilvántartásba vételek 
oka elsősorban a tankötelezettség elmulasztása volt, valamint a gyermekek elhanyagolása volt. 
 
A veszélyeztetettségi okok szerinti megoszlás a következő:  

- környezeti okból: 33 fő,      
- magatartási problémák miatt: 15 fő,  
- anyagi okok miatt: 25 fő.  

A 33 családot érintő 73 gyermek közül az előbbi okok mellett 1 gyermek a szülők alkoholizmusa 
miatt is érintett, 6 gyermek esetében pedig a lakás-, illetve lakhatási körülmények is problémát 
jelentettek. 
Továbbra is gond a szülők munkanélkülisége, valamint a jelenlegi gazdasági helyzet miatt még tovább 
csökkent az alkalmi munkavállalási lehetőség. A családok elszegényedése egyre nagyobb kört és egyre 
mélyebben érint. Nagy nehézséget jelent, hogy ezek a szülők nem tudnak, vagy nem is akarnak 
alkalmazkodni a megváltozott anyagi helyzetükhöz. Rendkívül nehéz elfogadtatni velük, hogy változtatni 
kell életvitelükön, saját gyermekeik érdekében. Gyakran nem fogadják el a segítséget vagy nem tartják be a 
gondozási tervet csak akkor amikor már a gyermekek kiemelése is felmerül.   

 
  

33..33  SSzzaakkmmaaii  tteevvéékkeennyysséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  aaddaattookk  
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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 
szolgáltatót. 
Az előző évhez képes csökkent az információt és tanácsot illetve az ügyintézés segítését kérők száma.  
Információ nyújtása 50 esetben, tanácsadás szintén 23 alkalommal történt. Hivatalos ügyek 
intézésében 28 esetben működött közre a gyermekjóléti szolgáltató. Továbbra is leggyakoribbak a 
villany- és gázszámlákkal illetve a családtámogatások igénylésével kapcsolatos esetek. A segítő 
beszélgetések száma 282, a családlátogatásoké 217 volt. Továbbra is sok az iskolák részéről a 
tankötelezettség elmulasztása miatti jelzés, mely azonban nem minden esetben jelent gondozásba vételt. 
Sokszor egyetlen családlátogatás alkalmával olyan segítséget tudunk adni a családoknak, mely alapján a 
továbbiakban képesek önállóan kezelni a problémát. Szakmaközi megbeszélésre öt alkalommal került 
sor, és 5 esetben volt esetkonferencia, ahol az érintettekkel egy adott család problémáját 
igyekeztünk együttesen megoldani.  
A szolgáltatónak közvetlen pénzbeli támogatásra továbbra sincs lehetősége, a hozzá fordulókat közvetlen 
és közvetett természetbeni támogatással tudja segíteni. 2012. évben 152 alkalommal nyújtott 
adományt,elsősorban ruházatot, játékot, könyveket, mely 96 gyermeket érint. Rendkívül sikeres volt 
a családsegítő szolgálattal közösen szervezett karácsonyi gyűjtés és ajándékozás. A Babtista  
Szeretetszolgálattól kapott cipősdobozok mellett a település lakossága és a vállalkozók 
adományaiból, valamint az önkormányzat támogatásából 86 gyermek részesült karácsonyi 
csomagban (játékok, tartós élelmiszer, ruházat, friss zöldség és gyümölcs).  
 

33..44  GGoonnddoozzáássii  tteevvéékkeennyysséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  aaddaattookk  
 
2012. évben 24 családból 49 gyermek állt a gyermekjóléti szolgáltató gondozásában. A 49 
gondozottból 49 esetben a szülő és a gyermek is vállalta a szolgáltatóval való együttműködést. 3 
gyermek esetében az alapellátás eredménytelensége miatt védelembe vétel mellett történt a 
gondozás, egy gyermek részesült utógondozói ellátásban. 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. Gyakoriak a családi 
konfliktusok és megemelkedett a gyermekek elhanyagolásával kapcsolatos esetek száma is.  
 

33..55  JJeellzzőőrreennddsszzeerr  ttaaggjjaaiivvaall  vvaallóó  eeggyyüüttttmműűkkööddééss  ttaappaasszzttaallaattaaii  
   

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 szolgáltatóval 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.  
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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 március 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 tanácskozásra 2013. március 26. napján került sor. A 
jelzőrendszer helyi tagjaival jó az együttműködés, sajnos a középfokú oktatási intézmények jelzéseiket 
gyakran csak 30-50 óra igazolatlan mulasztás után küldik, a magatartási problémákat pedig nem is jelzik, 
csak később derül ki, hogy a gondozásba vett gyermeknek már fegyelmije is van.  

  
33..66  PPrreevveenncciióó  

 
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 lakosságnak nyújtott általános preventív szolgáltatások főként az elsődleges 
prevenciót szolgálják. A prevenció célja, hogy a lakosság, azon belül a gyermekek teljes körére 
vonatkozóan biztosítsa az alapellátásokat, szolgáltatásokat, szabadidős programokat, ezzel segítve a 
gyermekeknek családjukban történő kiegyensúlyozott fejlődését, illetve megelőzze a gyermekre nézve 
ártalmas környezeti hatások kialakulását.  
A családgondozó tevékenysége során két területen szervez prevenciós programokat. 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 gyermekek jogainak megismertetése, kötelességeikre való felhívás.  
A másik terület a baba-mama illetve a totyogó klub. Ezek a foglalkozások több célt szolgálnak egyszerre, mivel 
szülő és gyermek együtt vesz részt abban. 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. Ezek a foglalkozások nem előadás 
jellegűek, a ténylegesen felmerülő gondok elemzése, megoldása a cél. A kialakított játszóudvar a szülők 
támogatásával továbbra is lehetővé teszi, a nyári hónapokban történő rendszeres a foglalkozásokat.  

   
33..77  NNaappkköözziiootttthhoonnooss  ÓÓvvooddaa  

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda 
(Csanytelek, Kossuth L. u. 12) által ellátott óvodai nevelés működtetési, fenntartói, alapítót megillető jogait 
2007. augusztus 1. napjával átadta, átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására.  
 
 
A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda 4 csoportjában (Katica, 
Pillangó, Nyuszi, Napraforgó) 85 gyermek ellátására került sor 2012. évben, közülük 53 gyermek 
hátrányos helyzetűnek számít, halmozottan hátrányos helyzetűnek 18 gyermek, a veszélyeztetett 
gyermekek száma pedig 9 fő. 
 
A nagyarányú munkanélküliség a családok elszegényedéséhez vezetett, a községünkre jellemzős 
kertészkedés visszaszorulása az alkalmi munkalehetősége csökkenését eredményezte, ezért az alkalmi 
munkát kereső családok bevándorlása is lelassult. A hátrányos helyzetű gyermekek nevelése egyre nagyobb 
mértékben hárul az óvodára, így a fejlesztés és kompenzálás lehetősége is. A veszélyeztetett gyermekek egy 
részének magatartása gyakran fordul az agresszivitás irányába. A veszélyeztetettség főként szociális 
hátrányt jelent, de a nevelés fejlődése során ez gyakran viselkedési zavarra párosul. 
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Az óvodapedagógusok a szülőkkel napi kapcsolatban állnak, ezért ők ismerik fel leggyorsabban a 
felmerülő problémákat, odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal igyekeznek megelőzni a konkrét 
teljesítményzavarokat. Az elmúlt évben három fejlesztő pedagógus, egy logopédus és egy gyógypedagógus 
segítette az arra rászorulókat, heti két-két alkalommal. A Csongrádi Nevelési Tanácsadó pszichológusa 
fogadja a gondokkal küzdő szülőket és gyermekeket. A logopédus 13 gyermekkel foglalkozott.  
 
Az óvoda harmadik éve működik osztatlan csoportokkal. A heterogén csoportokban szociálisan jobban 
fejlődő, toleráns, egymásra inkább figyelő gyermekek nevelhetőek. Az idősebbek vigyáznak, segítik a 
kisebbeket, míg az újonnan beóvodázott gyerekek gyorsabban megszokják a közösségi szabályokat, sokat 
tanulnak nagyobb társaiktól.  Az óvodában 3 IPR munkacsoport működik, melyek feladata a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek beóvodázásának, integrálásának és fejlődésének, valamint beiskolázásának 
elősegítése, mely az érintett szülők rendszeres tájékoztatása mellett történik. Az óvodai IPR egy olyan 
rendszernek tekinthető, melynek elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és 
mérhetően is nagyobb eredményességgel kell a nevelési folyamat fókuszába állítani. Az óvodai IPR legfőbb jellemzője a 
gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint az interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés 
kérdésében kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja. A kompenzáció 
mellett a prevenció igen jelentős szerepet kapott az elmúlt évben. Ez szolgálja a lehetséges problémák 
megelőzését az óvodába kerüléstől az óvodás kor végéig, majd zökkenő-mentesebbé teszi az iskolakezdés 
nehézségeit is. 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 és 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. Az anyanyelvi játékok tervszerű beépítésével a gyermekek beszédészlelésének, 
beszédmegértésének fejlesztése a cél. A beszélgető körök beiktatásával kiemelt cél a beszélőkedv, a 
beszédfegyelem, a kommunikációs eszközök serkentése, elsajátítása.  
 
 Lehetőség van fakultatív foglalkozásokon való részvételre: pl.  

- néptánc, 
- ovi-torna, 
- gyógytestnevelés, 
- játékos angol nyelvtanulás. 

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), 
- fóliagyűjtés, 
 -karácsonyi ünnep,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). 
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Az óvodapedagógusok fontosnak tartják megismertetni a gyermekeket azzal a természeti környezettel 
amelyben élünk, felhívni a figyelmüket annak értékeire és szépségeire, ezért 12 éve 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 a pályázatot kiíró minisztériumtól 2008. évben az Óvoda elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet, 
illetve 2010.11.25. napjától előminősítéssel a REFERENCIA ÓVODA CÍMET. 
  

33..88  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  
 
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 2012. évben 173 fő, ebből alsó tagozatos 86 fő, felső tagozatos: 87 fő. Hátrányos 
helyzetű tanulók száma: 113 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 43 fő. 
 
Az iskola létszáma gyors csökkenésnek indult, ami az elkövetkező két évben a nagyobb létszámú  
osztályok kikerülése miatt fel fog gyorsulni. Az egyre kilátástalanabb gazdasági helyzet, a növekvő 
munkanélküliség miatt egyre több a szociális és mentális hátránnyal érkező, kiegyensúlyozatlan érzelmű, 
labilis idegrendszerű, magatartási zavarokkal küzdő gyermek, akiket jobb képességű, magasabb 
szocializációjú, jobb anyagi körülmények között élő társaik/szüleik nehezen tolerálnak, s inkább elhagyják 
az iskolát, ezzel egyidejűleg a helyi lakosság összetételének kedvezőtlen változása is negatívan hat az iskolai 
létszámra. Az iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulók délutáni szabadidejét le tudja 
kötni, ezért 8 szakkör és szabadidős tevékenység művelésére van lehetőségük a diákoknak, melyek 
a következők:  
 

- Informatika:      20 fő  
- Színjátszás:      24 fő  
- Énekkar:      14 fő  
- Góliát foci:      43 fő  
- Tánc:      44 fő  
- Kézműves és festészet:    49 fő  
- Gitár:         6 fő  
- Zongora:     12 fő 
 

IIVV..  AA  FFEELLÜÜGGYYEELLEETTII  SSZZEERRVVEEKK  ÁÁLLTTAALL    
GGYYÁÁMMHHAATTÓÓSSÁÁGGII,,  GGYYEERRMMEEKKVVÉÉDDEELLMMII  

TTEERRÜÜLLEETTEENN  VVÉÉGGZZEETTTT  SSZZAAKKMMAAII  EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSSEEKK  TTAAPPAASSZZTTAALLAATTAAII,,    
TTOOVVÁÁBBBBÁÁ  AA  GGYYEERRMMEEKKJJÓÓLLÉÉTTII  ÉÉSS  GGYYEERRMMEEKKVVÉÉDDEELLMMII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÓÓ  
TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEETT  VVÉÉGGZZŐŐKK  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉTT  EENNGGEEDDÉÉLLYYEEZZŐŐ  HHAATTÓÓSSÁÁGG  

EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSSÉÉNNEEKK  AALLKKAALLMMÁÁVVAALL  TTEETTTT  MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTÁÁSSOOKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 

44..11  SSzzaakkmmaaii  eelllleennőőrrzzééss  
 

2012 évben egy alkalommal került sor szakmai tevékenység ellenőrzésére. A fenntartó Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása részéről történt 2012.05.17. napján végzett szakmai ellenőrzés során tapasztalt 
eredménye: „Összegzésként elmondható, hogy a szolgáltatás a helyi szociális ellátórendszerben fontos szerepet tölt be, 
egyrészt az önkormányzat kötelező feladatellátásának teljesítése miatt, másrészt a szolgálat alkalmat tud teremteni arra, 
hogy a jól működő észlelő-jelzőrendszer által a veszélynek kitett gyermeket a legrövidebb időn belül, a leghatékonyabban 
tudja ellátni, gondozni, megóvni. Hatékonynak tartom a szoros együttműködést a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
között. A dokumentációban kerülendő a hibafestő használata. Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy a 
dokumentációkban javítani csak áthúzással, aláírással, pecséttel lehetséges. A forgalmi napló ellenőrzését az 
intézményvezetőnek aláírással, dátummal szükséges hitelesíteni. A működési adatok ismertetése céljából az intézményvezető 
által készített gazdálkodásról szóló tájékoztató frissítése szükséges. Az intézmény részére fénymásoló beszerzése, saját 
gépjármű, vagy a külső helyszínen történő szakmai munka elvégzéséhez köthető költségek elszámolására megoldást kellene 
találni. Emiatt a pályázatok kiírásának nyomon követése még kiemelkedőbb szerepet tölt be.”  
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VV..  JJAAVVAASSLLAATTOOKK  AA  GGYYEERRMMEEKKEEKK  HHEELLYYZZEETTÉÉNNEEKK  JJAAVVÍÍTTÁÁSSAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN  
  
TTeelleeppüüllééssüünnkköönn  aa  22001122..  ddeecceemmbbeerrii  ssttaattiisszzttiikkaa  sszzeerriinntt  7733  ffőő  vvoolltt  aa  nnyyiillvváánnttaarrttootttt  vveesszzééllyyeezztteetteetttt  
ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmaa..  
  
A nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek számából 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. 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, minden résztvevő megelégedésére. 

VVII..  PPRROOGGRRAAMMOOKK,,  MMEELLYYEEKK  AA  GGYYEERRMMEEKK--  ÉÉSS  FFIIAATTAALLKKOORRÚÚAAKK  HHAASSZZNNOOSS  SSZZAABBAADDIIDDŐŐ  
EELLTTÖÖLLTTÉÉSSÉÉTT  BBIIZZTTOOSSÍÍTTJJÁÁKK  

   
A településen működik az Önkormányzat tulajdonában álló, a helyi KÉBSZ Kft által üzemeltetett 
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 megtartott szabad játszóházi programoknak.   

VVIIII..  AA  GGYYEERRMMEEKKKKOORRÚÚ  ÉÉSS  AA  FFIIAATTAALLKKOORRÚÚ  BBŰŰNNEELLKKÖÖVVEETTŐŐKK  SSZZÁÁMMÁÁNNAAKK  ÉÉSS  AAZZ  
ÁÁLLTTAALLUUKK  EELLKKÖÖVVEETTEETTTT  BBŰŰNNCCSSEELLEEKKMMÉÉNNYYEEKK  SSZZÁÁMMÁÁNNAAKK,,  AA  BBŰŰNNEELLKKÖÖVVEETTÉÉSS  

OOKKAAIINNAAKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 
Szabálysértést elkövető fiatalkorúak száma: 14 fő.  
 
Jellemző problémák a gyermekkorúak körében 
Sajnálatos társadalmi jelenség a gyermekkorúak megfigyelhető érdektelensége, értékrendjük negatív irányba 
történő eltorzulása, fogékonyság a rosszra. Szívesen követnek negatív példákat, figyelmen kívül hagyják az 
otthonon kívül rájuk leselkedő veszélyforrásokat.  
Jellemző problémák a fiatalkorúak körében 
A fiatalkorúaknál szinte azonosak a problémák a gyermekkorúval. Ez a problémakor fokozódik egyfajta 
túlzott lazasággal, irreális vagánysággal, bevállal minden visszautasítandó dolgot,  csakhogy nagyobbnak 
tűnjön a többieknél. Értékrendje döbbenetes, viselkedése kezelhetetlen.  
A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok 
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt 2012. évben Csanytelek község területén nem kellett 
indítani büntetőeljárást. Problémás esetek Csongrád város területén vannak, mely eljárások többnyire fiatal 
személyeket érintettek, még ha nem is mind volt fiatalkorú. A határok megszűnésével még több 
lehetőségre nyílik út a terjesztés és hozzáférés vonatkozásában. Az Általános Iskolában talán még nincs 
előfordulóban, ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a vidéken tanuló fiatalkorúak nem 
kerülhetnek kapcsolatba kábítószerrel abban a városban, ahol tanulnak.  
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A családon belüli erőszak és bántalmazás igen gyakori, gyakran a gyermek vagy fiatalkorú jelenlétében, 
vagy akár részeseként, sértettjeként. Ez elsőssorban a szülők iskolázatlanságának a következménye, illetve 
leterheltségükből vagy érdektelenségükből adódó türelmetlenségből kiinduló agresszivitás, alkoholista 
életmód. A szülő mint modell ezáltal nagyon rossz követendő példát mutat.  

  
77..11  JJaavvaassllaattookk  aa  ggyyeerrmmeekk--  ééss  ffiiaattaallkkoorrúúaakk  vvééddeellmméénneekk  jjaavvííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn  

  
- D.A.D.A. program folytatása, 
- Iskola rendőre program további folytatása, 
- Szülők lehetőség szerinti bevonása  
- Fórumok szervezése, előadások tartása, 
- Elgondolkodtató, riasztó filmek vetítése. 

 
VVIIIIII..  AA  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  ÉÉSS  AA  CCIIVVIILL  SSZZEERRVVEEZZEETTEEKK  KKÖÖZZÖÖTTTTII  

EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSS  
   

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

  
 
 
 
 

Csanytelek, 2013. május 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kató Pálné       Patainé Gémes Tímea  
jegyző     szociális előadó 

 
 


