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II..  AAZZ  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  ÁÁLLTTAALL  NNYYÚÚJJTTOOTTTT  PPÉÉNNZZBBEELLII,,  TTEERRMMÉÉSSZZEETTBBEENNII  EELLLLÁÁTTÁÁSSOOKK  
BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

  
11..11..  RReennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyy  

  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,  hogy a 
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdésének 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  22001133..  éévv  ddeecceemmbbeerréébbeenn  116688  ccssaallááddbbóóll  228833  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 tekintettel,  
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  22001133..  éévvbbeenn  ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt  55..880000  ffoorriinntt  vvoolltt..      
 
A Gyvt. 20/B. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a családba-fogadó gyámként 
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  22001133..  éévvbbeenn  ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt  88..440000  ffoorriinntt  vvoolltt..    
  

  
  
  
  
  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba-fogadó 
gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 
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a)  a gyermek tartására köteles, és 
 b)  nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-művészeti életjáradékban, 

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

A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 22 %-a.  
 
PPéénnzzbbeellii  eellllááttáássbbaann  22001133..0011..0011..  nnaappjjááttóóll  22001133..0022..2288..  nnaappjjááiigg  22  ggyyeerrmmeekk  jjooggáánn  rréésszzeessüülltt  aazz  aarrrraa  jjooggoossííttóó  
ffeellttéétteelllleell  rreennddeellkkeezzőő  jjooggoossuulltt..    

  
11..22..  ÓÓvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattááss  

 
A Gyvt. 2013. 08. 31-ig hatályos 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, 
vagy 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.  
 
Az óvodáztatási támogatás folyósításának szabályai 2013. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint változtak:  
 
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelemre – annak a 
szülőnek vagy családba-fogadó gyámnak állapítja meg, akinek a gyermeke 
a)  tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a Gyvt. 67/A. § (3) bekezdésében 

foglaltak szerint megállapította, és 
b)       legkésőbb  annak  az  óvodai  nevelési  évnek  a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi 

az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban 
legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába. 

 
Az új szabályok szerint halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül legalább kettő 
fennáll: 

a)  a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba-fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata 
alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb 
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b)     a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. 
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§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c)    a  gyermek  elégtelen lakókörnyezete, lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre 
vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy 
félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra 
való jogosultság jogerős megállapítására az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a 
tárgyév június hónapjában, a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december 
hónapjában folyósítja.  
Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvoda nevelési jogviszonyának 
fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít, ha a gyermek továbbra is 
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és a szülő vagy családba-fogadó gyám a gyermek rendszeres 
óvodába járásáról gondoskodik. A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt 
követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. Az óvodáztatási támogatás első alkalommal történő 
megállapításához kérelem benyújtása szükséges! A további óvodáztatási támogatás igénylése iránt nem kell külön 
kérelmet előterjeszteni. Rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon 
naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és a szülő, a családba-fogadó gyám által a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 51. § (2) bekezdésének a) pontja szerint igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem 
haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz 
napot július-augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó új szabályokat a 2013. augusztus 31. napját követően indult új 
ügyekben, valamint a 2013. szeptember 1-jét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásnak a 2014. 
szeptember 1-jét követően esedékes további folyósítására kell alkalmazni. 
 
22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  11--jjéétt  mmeeggeellőőzzőőeenn  mmeeggáállllaappííttootttt  óóvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattáássbbaann  22001133..  éévvbbeenn  44  ggyyeerrmmeekk  
rréésszzeessüülltt,,  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  4400..000000,,--  FFtt..   

  
11..33..  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  sseeggééllyy  

  
2014. január 1. napjától megváltoztak az önkormányzatok által biztosított szociális ellátások egyes rendelkezései. 
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 
értelmében összevonásra került az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás önkormányzati segély néven. Erre való tekintettel a települési önkormányzatoknak legkésőbb 2013. 
XII. 31-ig kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Fentiek értelmében Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásról, gyermekjóléti 
alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati 
rendeletében rögzítette az önkormányzati segély megállapításának feltételeit.  
 
A polgármester átruházott hatáskörében eljárva alkalmanként, vagy havi rendszerességgel pénzbeli vagy 
természetbeni ellátás formájában biztosítja az önkormányzati segély nyújtását az arra rászoruló jogosult számára. 
 
Az önkormányzati segély nyújtására akkor kerül sor, ha a kiskorú gyermeket nevelő családban a 
rászoruló gyermek, fiatal felnőtt és gyermekét egyedül nevelő szülő havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200%-át.  
 
Az önkormányzati segély természetbeni megállapítását indokolja, ha a rendszeres szociális segélyre jogosított 
családjában veszélyeztetettség okán védelembe vett gyermek él. A rendszeres szociális segély összegének 
veszélyeztetett gyermekenként legalább 20%-a, de legfeljebb 60%-a folyósítása történhet természetbeni 
ellátásként, amely tartós élelmiszer, tankönyv, tanfelszerelés vásárlására, továbbá gyermekintézmények térítési 
díja, térítési díj hátralékának összege kiegyenlítésére fordítható. A védelembe vételi eljárás során a családgondozó 
által felvett környezettanulmányban kell rögzíteni, hogy milyen természetbeni ellátásra van szüksége a családban 
élő védelembe vett gyermeknek, továbbá, hogy igényli-e a rendszeres szociális segélyre jogosult, hogy a 
gyermekjóléti szolgáltató bevonásával történjen az adott természetbeni ellátás beszerzése. Amennyiben a 
rendszeres szociális segélyre jogosult igényli a gyermekjóléti szolgáltató bevonását, és közreműködésével valósul 
meg a szociális ellátás természetbeni nyújtása, akkor a gyermekjóléti szolgáltató ezen a címen elkülönített összeg 
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jogszerű felhasználásáról azonnal, de legkésőbb 3 napon belül elszámolni köteles a kifizető felé a kiállított számla 
eredeti példányával.  
 
Az alkalmanként nyújtott ellátás kérelemben foglalt szükséglethez igazodóan legalább 2.000,- Ft, de legfeljebb 
20.000,- Ft-ig, a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátás havi összege legalább 2.000,- Ft, legfeljebb havi 
6.000,- Ft-ig terjedhet.  
  
AA  22001133..  XXIIII..  3311..  nnaappjjáánn  hhaattáállyyooss  CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  aazz  
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  nnyyúújjttootttt  gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 32/2012. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletében rögzítettek alapján reennddkkíívvüüllii  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattáássbbaann  22001133..  éévvbbeenn  
7700  ccssaallááddbbóóll  116600  ggyyeerrmmeekk  rréésszzeessüülltt,,  558866..000000,,--  FFtt--oott  ffoorrddííttoottttuunnkk  ee  ffeellaaddaatt  eellllááttáássáárraa..  RReennddkkíívvüüllii  
ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattááss  tteerrmméésszzeettbbeennii  eellllááttááss  ffoorrmmáájjáábbaann  ttöörrttéénnőő  mmeeggáállllaappííttáássáárraa  22001133..  éévvbbeenn  nneemm  
kkeerrüülltt  ssoorr..  
  

  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapításánál 2013. évben kérelem elutasítására nem került sor, 
mivel minden kérelmező megfelelt a hatályos jogszabályban foglalt jogosító feltételeknek.  

IIII..  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. 2013. 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..11..  ÉÉttkkeezztteettééssbbeenn  rréésszzttvveevvőő  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  
   

ÓÓvvooddaaii  kkoorroosszzttáállyy  
   
Tárgyévet megelőző évben a helyi Napközi otthonos Óvodába beíratott gyermekek közül átlagosan 101 fő 
étkezett, az étkező óvodások közül 6 gyermek 50%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült, és 43 
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 beíratott gyermekek közül átlagosan 166 fő 
étkezett. Az étkeztetésben résztvevők közül 17 gyermek 50%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült, és 
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105 gyermek – tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – mentesült az étkezési 
térítési díj fizetési kötelezettség alól 100%-ban. 
 

33..22..  NNyyáárrii  sszzoocciiáálliiss  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss  
 
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet szerinti nyári szociális gyermekétkeztetésben 2013. évben 
68 családból 141 gyermek részesült településünkön, a gyermekjóléti szolgáltató bevonásával, gondos 
előkészítés és precíz lebonyolításával. 
 

IIVV..  SSPPEECCIIÁÁLLIISS  EELLLLÁÁTTÁÁSSOOKK  
 
2013. évben az Arany János tehetségkutató program keretében 6  ffőő középfokú intézményben tanuló diák 
részesült ösztöndíjban, erre 288.000,- Ft-ot használtunk fel, mely 100%-ban az önkormányzat költségvetését 
terhelte. 
 
Az elmúlt évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében a felsőoktatásban 
résztvevő 6 pályázó számára 210.000,- 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 az Emberi Erőforrás Minisztérium anyagi 
támogatása, amely így együtt már komoly anyagi támogatást jelent az arra jogosultságot szerzett számára. 

   
VV..  TTAAPPAASSZZTTAALLAATTOOKK,,  VVÉÉLLEEMMÉÉNNYYEEKK  AA  GGYYEERRMMEEKKVVÉÉDDEELLEEMM  HHEELLYYII  SSZZEERREEPPLLŐŐIINNEEKK  

EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉRRŐŐLL  
 

A Gyvt. rögzíti a nem gyermekvédelmi feladatot ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó egyes szervek 
kötelező feladatait, jelzési és együttműködési kötelezettségét. 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,  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. Fontos feladatunk, hogy településünkön jól működjön a jelzőrendszer, ezért a minél hatékonyabb 
működés érdekében rendszeressé vált a két havonta megtartandó szakmaközi- és esetmegbeszélés, hiszen fontos 
a szakmai és emberi kapcsolatok frissen tartása, a gyermek(ek) veszélyeztetettségét jelző problémák, és a 
felismerést segítő jelek mielőbbi észlelése, az  időközben történt változások aktualizálása.  
A még hatékonyabb gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességében fontos feladat, hogy a 
jelzőrendszer tagjai továbbra is vegyenek részt az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, szakmaközi 
megbeszéléseken, a dokumentálások érdekében fontos, hogy írásban tegyék meg jelzéseiket.  

VVII..  PPRROOGGRRAAMMOOKK,,  MMEELLYYEEKK  AA  GGYYEERRMMEEKK--  ÉÉSS  FFIIAATTAALLKKOORRÚÚAAKK  HHAASSZZNNOOSS    

SSZZAABBAADDIIDDŐŐ  EELLTTÖÖLLTTÉÉSSÉÉTT  BBIIZZTTOOSSÍÍTTJJÁÁKK  
   
A településen működik az Önkormányzat tulajdonában álló Faluház- Teleház- e-Magyarországpont, 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 (számítógép-kezelői ismeretek, rászoruló gyermekeknek számítógépes pályázati lehetősége, 
stb.) Fontos szerep jut a Családsegítő Szolgáltató által szervezett nyári táborozásoknak, a helyi óvodában évről- 
évre megtartott szabad játszóházi programoknak.   

VVIIII..  JJAAVVAASSLLAATTOOKK  AA  GGYYEERRMMEEKKEEKK  HHEELLYYZZEETTÉÉNNEEKK  JJAAVVÍÍTTÁÁSSAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN  
  
TTeelleeppüüllééssüünnkköönn  aa  22001133..  ddeecceemmbbeerrii  ssttaattiisszzttiikkaa  sszzeerriinntt  4477  ffőő  vvoolltt  aa  nnyyiillvváánnttaarrttootttt  vveesszzééllyyeezztteetteetttt  
ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmaa..  
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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, lehetőségeihez mérten mindent megtesz, a reá bízott feladatok magas színvonalon való végrehajtása 
érdekében, minden résztvevő megelégedésére. 
 
 
 
 

 
 

VVIIII..  AA  00--1188  ÉÉVVEESS  KKOORROOSSZZTTÁÁLLYY  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIIAAII  MMUUTTAATTÓÓII,,    
JJÖÖVVŐŐRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  JJAAVVAASSLLAATTOOKK  

  
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).  
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Forrás: Helyi adatszolgáltatás 

 
Forrás: helyi adatszolgáltatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR (2013. március) 
 
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 
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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.  

  
 

 
C s a n y t e l e k, 2014. május 20. 
 
 
 
 
 
 

   Kató Pálné             Patainé Gémes Tímea  
     jegyző                            szociális előadó 

 


