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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.  
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IIII..  AAZZ  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  ÁÁLLTTAALL  NNYYÚÚJJTTOOTTTT  PPÉÉNNZZBBEELLII,,  TTEERRMMÉÉSSZZEETTBBEENNII  EELLLLÁÁTTÁÁSSOOKK  

BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

  
22..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  22001144..  éévv  ddeecceemmbbeerréébbeenn  111144  ccssaallááddbbóóll  221144  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  22001144..  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  22001144..  éévvbbeenn  ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt  88..440000  ffoorriinntt  vvoolltt..    
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó 
gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

a) a gyermek tartására köteles, és 
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti 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 százaléka.  
 
PPéénnzzbbeellii  eellllááttááss  22001144..  éévvbbeenn  nneemm  kkeerrüülltt  ffoollyyóóssííttáássrraa..  

  

22..22..  ÓÓvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattááss  
 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A települési 
önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy 
családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke 

a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 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 megelőző időszakban legalább két 
hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába. 
 
A Gyvt. 67/A. § (3) bekezdése értelmében 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 családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a 
gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-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, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 
 

22001144..  éévvbbeenn  óóvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattáássbbaann  11  ggyyeerrmmeekk  rréésszzeessüülltt,,  ffeellhhaasszznnáálltt  öösssszzeegg::  1100..000000,,--  FFtt..   

  

22..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 2013.12.31-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 rendelet rögzíti 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. 
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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 
szükséges 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 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.  

  
2014. évben önkormányzati segélyben  226633  ggyyeerrmmeekk  rréésszzeessüülltt,,  11..110000..000000,,--  FFtt--oott  ffoorrddííttoottttuunnkk  ee  ffeellaaddaatt  

eellllááttáássáárraa..  RReennddkkíívvüüllii  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattááss  tteerrmméésszzeettbbeennii  eellllááttááss  ffoorrmmáájjáábbaann  ttöörrttéénnőő  

mmeeggáállllaappííttáássáárraa  22001144..  éévvbbeenn  nneemm  kkeerrüülltt  ssoorr..  

  

AA  ccssaallááddbbaann  nneevveellkkeeddőő  ggyyeerrmmeekkeekkrree  tteekkiinntteetttteell  aaddootttt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  sseeggééllyy  

  

  
  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi jogosultsági feltételek miatti 
elutasítása 5 gyermek esetében került sor. Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel adott 
önkormányzati segély elutasításra nem került sor, mivel minden kérelmező megfelelt a hatályos jogszabályban 
foglalt jogosító feltételeknek. 
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22..44  SSppeecciiáálliiss  eellllááttáássookk  
 
2014. évben az Arany János tehetségkutató program keretében 6  ffőő középfokú intézményben tanuló diák 
részesült ösztöndíjban, erre 312.000,- Ft-ot használtunk fel, mely 100%-ban az önkormányzat 
költségvetését terhelte. 
 
Az elmúlt évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében a 
felsőoktatásban résztvevő 3 pályázó számára 105.000,- 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..55  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. 2014. 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..66  ÉÉttkkeezztteettééssbbeenn  rréésszzttvveevvőő  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  
   

ÓÓvvooddaaii  kkoorroosszzttáállyy  
   

Tárgyévet megelőző évben a helyi Napköziotthonos Óvodába beíratott gyermekek közül átlagosan 71 fő 
étkezett, az étkező óvodások közül 7 gyermek 50%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült, és 28 
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 163 fő 
étkezett. Az étkeztetésben résztvevők közül 16 gyermek 50%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült, 
és 98 gyermek – tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – mentesült az 
étkezési térítési díj fizetési kötelezettség alól 100%-ban. 
 

22..77  NNyyáárrii  sszzoocciiáálliiss  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss  
 
A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet szerinti 
szociális nyári gyermekétkeztetésben a 2014. június 16. napjától augusztus 29. napjáig terjedő 
időszakban 54 étkeztetési napon átlagosan 114 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  
 
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. A szolgálat személyi- és tárgyi feltételei megfelelnek a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltaknak.  
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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 505 fő. A veszélyeztetett gyermekek száma 2014.12.31-én 24 
családból  47 fő.  
 
A veszélyeztetettségi okok szerinti megoszlás a következő:  

- anyagi megélhetési okból: 29 fő, 
- gyermeknevelési okból: 12 fő, 
- magatartászavar miatt: 19 fő, 
- családi konfliktus miatt: 7 fő, 
- család életvitele miatt: 27 fő, 
-  szülői elhanyagolás miatt: 6 fő. 
 

 
 

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.   
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33..33  SSzzaakkmmaaii  tteevvéékkeennyysséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  aaddaattookk  
 

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 nőtt az információt és tanácsot illetve az ügyintézés segítését kérők száma.  Információ 
nyújtása 75 esetben, tanácsadás 70 alkalommal történt. Hivatalos ügyek intézésében 70 esetben 
működött közre a gyermekjóléti szolgáltató. Továbbra is leggyakoribbak a villany- és gázszámlákkal illetve 
a családtámogatások igénylésével kapcsolatos esetek. A segítő beszélgetések száma 343, a 
családlátogatásoké 232 volt. Szakmaközi megbeszélésre 4 alkalommal került sor, és 4 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. 2014. évben 132 gyermeknek nyújtott adományt, 
elsősorban ruházatot, játékot, könyveket.  A Babtista  Szeretetszolgálattól kapott cipősdobozok 
mellett a település lakossága és a vállalkozók adományaibóll 92 gyermek részesült karácsonyi 
csomagban (játékok, tartós élelmiszer, ruházat, friss zöldség és gyümölcs).  
 

33..44  GGoonnddoozzáássii  tteevvéékkeennyysséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  aaddaattookk  
 
2014. évben 24 családból 47 gyermek állt a gyermekjóléti szolgáltató gondozásában, melynek során 
minden gondozott gyermek és szülő vállalta a szolgáltatóval való együttműködést. 4 gyermek 
esetében az alapellátás eredménytelensége miatt védelembe vétel mellett történt a gondozás. A 
gondozottak körében a leggyakoribb továbbra is az anyagi, megélhetési probléma, illetve annak 
következményei. Mindemellett sokszor a család életvitele, máskor a szülők helytelen nevelési attitűdje miatt 
kerül sor gondozásra. 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.  
 
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 2015. március 24. napján került sor.  
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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  NNaappkköözzii  OOtttthhoonnooss  ÓÓvvooddaa  
 
Az Alsó-Tisza menti Kistérség Egyesített Óvodája Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 4 csoportjában 
(Katica, Pillangó, Nyuszi, Napraforgó) 72 gyermek ellátására került sor 2014. évben. 
 
A közcélú foglalkoztatásnak köszönhetően nőtt a munkavállaló szülők száma, ezzel arányosan csökkent a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma. A községünkre jellemző kertészkedés 
visszaszorulása az alkalmi munkalehetőségek csökkenését eredményezte, ezért az alkalmi munkát kereső 
családok bevándorlása megszűnt, mely az óvodai létszám csökkenéséhez vezetett. A szociálisan hátrányos 
helyzetű gyermekek nevelése egyre nagyobb mértékben hárul az óvodára, így a fejlesztés és kompenzálás 
lehetősége is. A veszélyeztetett gyermekek száma csökkent. A veszélyeztetettség főként szociális hátrány 
jelent, de az otthoni hiányos nevelés gyakran magatartási és viselkedési zavarokat okoz. Az Óvoda ötödik éve 
működik osztatlan csoportokkal, a heterogén csoportokban szociális 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 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, két 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 logopédiai ellátásban 23 gyermek részesült, SNI gyermekek száma: 8, BTM 
gyermekek száma: 8, mely megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság és a Nevelési Tanácsadó 
szakemberei végzik. Májustól ismét működik IPR ellátás. 
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 védőnő segítségével már beíratást megelőzően felmérésre és felkeresésre 
kerülnek a legrászorultabbak. Az óvodapedagógusok 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.  
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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). 

 
Az óvodapedagógusok fontosnak tartják megismertetni a gyermekeket azzal a természeti környezettel 
amelyben élünk, felhívni a figyelmüket annak értékeire és szépségeire, ezért 14 éve működik 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  
 
A Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskola tanulói létszáma 2014. évben 
174 fő.  
 
Az iskolának a község területén beiskolázási kötelezettsége van, ezért a gyerekek nagyon különböző kulturális, 
szociális és anyagi helyzetből érkeznek. Az iskola gyermekvédelmi szempontból a legfontosabb intézmény, 
ahol a gyermekek a nap jelentős részét töltik. Az iskola nevelési célja az érzelmi biztonság megteremtésére 
épül, minden pedagógiai tevékenység a gyermekek egészséges fejlődését és esélyegyenlőségét segíti. Az 
iskolában dolgozó pedagógusok saját osztályukban a napi munka során rendszeresen figyelik a hátrányosság 
és veszélyeztetettség jeleit. Ha a gyermekek veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem sikerül 
megoldani, akkor a Gyermekjóléti Szolgáltatóval, Nevelési Tanácsadóval veszik fel a kapcsolatot.  
 
A tagintézmény rendelkezik saját gyógypedagógussal, aki a csoportbontás miatt nem tud teljes óraszámban 
ezzel foglalkozni, ezért 2 áttanító/utazó gyógypedagógus segít be az 51 tanuló ellátni (enyhe értelmi 
fogyatékos: 3, autista: 1, SNI-s: 47) 28 órában, emellett egy 6 órában dolgozó utazó logopédus és egy 3 órában 
dolgozó utazó pszichológus is van. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal 
kapcsolatos pedagógiai tevékenysége során 23 tanulót 1 utazó gyógypedagógus lát el heti 9 órában.  
 
Az iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulók délutáni szabadidejét le tudja kötni, ezért 9 
szakkör és szabadidős tevékenység művelésére van lehetőségük a diákoknak, melyek a következők:  
 

- sakk      11 fő 
- kézműves     22 fő 
- aerobic     22 fő 
- társastánc     30 fő 
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- színjátszás     20 fő 
- zongora     10 fő  
- horgászat:      14 fő  
- tanulásmódszertan:    11 fő   
- informatika:      18 fő  

 
A gyermekvédelmi munka részeként a gyermekek figyelmét balesetvédelmi oktatással felhívják a különböző 
veszélyforrásokra. Az intézmény drogstratégiája készülőben van, a kistérségi átalakulás miatt a közös 
Pedagógiai Programban kap helyet.  

 

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  
 

2014 évben egy alkalommal került sor szakmai tevékenység ellenőrzésére. A fenntartó Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás részéről 2014.12.09. napján történt szakmai ellenőrzés. 

VV..  JJAAVVAASSLLAATTOOKK  AA  GGYYEERRMMEEKKEEKK  HHEELLYYZZEETTÉÉNNEEKK  JJAAVVÍÍTTÁÁSSAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN  

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

EELLTTÖÖLLTTÉÉSSÉÉTT  BBIIZZTTOOSSÍÍTTJJÁÁKK  

   
A településen működik az Önkormányzat tulajdonában álló, 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.  

VVIIII..  AA  GGYYEERRMMEEKKKKOORRÚÚ  ÉÉSS  AA  FFIIAATTAALLKKOORRÚÚ  BBŰŰNNEELLKKÖÖVVEETTŐŐKK  SSZZÁÁMMÁÁNNAAKK  ÉÉSS  AAZZ  

ÁÁLLTTAALLUUKK  EELLKKÖÖVVEETTEETTTT  BBŰŰNNCCSSEELLEEKKMMÉÉNNYYEEKK  SSZZÁÁMMÁÁNNAAKK,,  AA  BBŰŰNNEELLKKÖÖVVEETTÉÉSS  

OOKKAAIINNAAKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  

 
Szabálysértést elkövető fiatalkorúak száma: 4 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.  
 

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.  
 

  
 

C s a n y t e l e k, 2015. május 22. 
 
 
 
 
 
 

   Kató Pálné             Patainé Gémes Tímea  
     jegyző                            szociális előadó 

 


