
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 

 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
 

 
2010. évben  

 

 
2011. évben 

Állandó bejelentett lakosok száma:  
10911 fı 

Állandó bejelentett lakosok száma:  
10817 fı 

Születések száma: 103 fı Születések száma: 88 fı 
ebbıl fiú: 1094 fı ebbıl fiú: 1072 0-18 éves korig: 

2117 fı ebbıl lány: 1023 fı 
0-18 éves korig: 

2071 fı ebbıl lány: 999 fı 
 

Elhunytak száma : 179 fı 
 

Elhunytak száma : 173 fı  
 

 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık száma, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezıkre vonatkozó 
általánosítható adatok, elutasítások száma, fıbb okai, önkormányzatot terhelı kiadás 
nagysága, 

- egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok, 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülıkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 

 

Ellátás megnevezése 
Támogatásban 

részesültek száma 
(fı) 

Állami 
támogatás 

(Ft) 

Önkormányzatot 
terhelı kiadás 

(Ft) 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény (augusztus, november) 

1 030 11 948 000 0 

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
(augusztus, november) 2 33 600 0 

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás  2 150 480 0 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
/249 család/ 
619 gyermek 

 2 300 000 

Gyermekétkeztetés (normatív) 347 23 596 000  

Gyermekétkeztetés (önkorm.rendelet) 349 391 670 391 670 

Gyermekek nyári szociális étkeztetése 150 1 359 750 1 359 750 

Gyermekek (tanulók) 
tankönyvtámogatása 

552 6 624 000  

Autóbusz (vásárolt bérletek) 3 500  3 710 000 

Óvodáztatási támogatás  107 2 050 000 0 

Összesen: 6 288 46 153 500 7 761 420 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 2006. január 1. napjától jegyzıi hatáskör. 



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 
szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott normatív kedvezményekre. 
 
Jogosultak köre: A jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó 
családban az egy fıre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 
• az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2011-ben 37.050.- Ft-ot), 
• ha a gyermeket egyedülálló szülı, illetve más törvényes képviselı gondozza, 140 %-át (2011-

ben 39.900.- Ft-ot), vagy 
• ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, (2011-ben 39.900.- Ft-ot), 
• ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 

23. életévét még nem töltötte be, vagy felsı oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. 
életévét még nem töltötte be. (Nagykorú gyermek jogosultságát házasságkötése esetén az új 
családban felül kell vizsgálni.) 

 
A vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön 
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000 Ft-ot), vagy együtt 
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000 Ft-ot). (Nem minısül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a tartásra köteles más törvényes képviselı 
életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármő.) 
 
A jövedelemszámításnál irányadó idıszak: rendszeres jövedelem esetén - kérelem benyújtását 
megelızı hónap, nem rendszeres jövedelem esetén megelızı egy év. 
 
Jogosultak továbbá Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott egyszeri támogatásra, akinek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén, tárgyév november 1-jén 
fennáll.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény eseti támogatás összege 5.800.- Ft gyermekenként. Az 
állam 100%- ban biztosította a támogatást. Emellett ingyenes tankönyvellátásban is részesülnek a 
rászoruló gyermekek. 
 
2011. évben 31 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kérelme került elutasításra. 
Elutasítás oka rendszerint, hogy a családban az egy fıre jutó jövedelem meghaladta az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 130 %, illetve 140 %-át és vagyon miatt volt. 
 
A gyermekétkeztetés normatív kedvezményére: 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı bölcsıdés, óvodás, 1-8. évfolyamon 

nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a,  
• három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-a,  
• tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a.  
 
A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a családba fogadó gyám lakcíme 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıje - határozatlan idıre - állapítja meg. 
A kiegészítı gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. 
 
A települési önkormányzat jegyzıje annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága 
• a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó 

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, 
• a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó 



kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege mellett - 
pótlékot folyósít. 
 
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülı egyszeri támogatás összege 8.400.-Ft 
gyermekenként (jelenleg 2 gyermek részesül a támogatásban). 
 
A Mezıberényben élı 0-18 éves gyermekek közel 49,73%-a jogosult rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre. A megelızı évhez képest emelkedett a támogatásban részesülık száma. 
 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık közül halmozottan hátrányos helyzető 
gyermek 413 fı, amely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık 40,09 %-a. 
 
Hátrányos helyzető gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı 
védelembe vett, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı 
megállapította. 
E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes 
felügyeletét ellátó szülıje - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három 
éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzető 
az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket gondozó család, amely 
idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzetbe került. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott 
hatásköre. 
A pénzellátáshoz szükséges saját erı a költségvetésben biztosított. 
 
Elsısorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek 
eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkezı 
többletkiadások - különösen az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásának elısegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszőnését követı gyámhivatali 
visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. 
 
A rendkívüli támogatás esetenkénti legkisebb összege gyermekenként 1.000.- Ft lehet. 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2011. évben 249 család részesült, elutasított kérelem 24 
fı volt, melynek oka, hogy a beadott kérelmek nem tartalmaztak rendkívüli élethelyzetet. Egy fı 
nem vette fel a megállapított összeget. 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keret terhére az 
oktatási intézmények (általános iskola, gimnázium, óvodák) részére a gyermekek étkeztetéséhez 
támogatást nyújt. Ilyen étkezési támogatásban 2011-ben 349 gyermek részesült.  
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás keret terhére a Mezıberényben lakó, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, általános és középiskolai tanulók részére kérelemre, valamint a 
mezıberényi iskolák javaslata alapján elsısorban hátrányos helyzető családoknak, például ha a 
családban: 

a) három vagy több gyermek van,  
b) sajátos nevelési igényő gyermek van, 
c) egyedülálló szülı neveli, 
d) szociális és egyéb körülményei miatt nehéz helyzet van 

természetbeni juttatásként támogatást nyújthat a helyi járatú autóbusz havi bérletéhez. 
A Bizottság a Petıfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ nem mezıberényi 
lakóhelyő tanulói részére is - az iskola javaslata alapján - támogatást nyújthat. 
 
2011-ben 3500 autóbuszbérlet lett vásárolva, havonta átlagosan 350 fı kapott bérletet.  
 
A szociális nyári gyermekétkeztetés keretében a 16/2011. (IV.29.) rendelet értelmében 2011. június 
16. és augusztus 31. között, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül 
nyári szociális étkeztetésre (49 munkanapra), 150 gyermek részesült. A nyári szociális étkezés 
felmelegíthetı ételcsomag formájában került biztosításra, mely egy hétre került kiosztásra a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat közremőködésével.  
 
A gyermekek szociális étkeztetésére az állami támogatás összege 1.359.750.- Ft volt, melyet az 
Önkormányzat 1.359.752.-Ft-tal egészített ki.  
 
2009. január 1-jén hatályba lépett a gyermekvédelmi törvényben szabályozott óvodáztatási 
támogatás, amelyet azok a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek szülei vehetnek igénybe, 
akik megfelelnek a kritériumnak. 
 
Óvodáztatási támogatás állapítható meg annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülı gyermek szülıjének, aki: 
• a három-, illetve négy éves gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, 

amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte,  
• gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról,  
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, valamint  
• gyermekének három éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 

tanulmányait fejezte be sikeresen. Ha mindkét szülı gyakorolja a felügyeleti jogot, akkor ez a 
feltétel mindkét szülıre vonatkozik.  

 
Rendszeres óvodába járásnak minısül, ha 
- a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább 6 órát az óvodában tartózkodik, és 
- a szülı által a nevelési–oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8) MKM. 

rendelet 20 § (2) bekezdésének a) pontja szerint igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma 
együttesen nem haladja meg a munkanapokra esı óvodai nevelési napok 25% -át azzal, hogy a 
mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a 25% megállapításnál figyelmen kívül kell 



hagyni. 
 
Az óvodáztatási támogatás összege elsı alkalommal 20.000.- Ft, ezt követıen esetenként és 
gyermekenként 10.000.- Ft. 
 
A helyi rendelet alapján, az elsı alkalommal folyósításra kerülı óvodáztatási támogatást elsısorban 
természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, amely a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatának került átadásra, akik biztosították a gyermekek 
érdekében történı felhasználást.  
Természetbeni ellátás különösen az óvodás gyermek tanszer, tisztasági csomag, tornaszer, és 
ágynemő támogatása, az általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása, a 
gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért 
fizetendı térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 
 
2011. évben óvodáztatási támogatásban részesített gyermekek száma támogatási alkalmak és életkor 
szerint 

Megnevezés pénzbeli pénzbeli

formában támogatva formában támogatva

a b c d e f g

01 Elsı alkalommal (02–05.sorok) 0 49 49 0 980 980

02 Ebbıl: 3 éves 0 49 49 0 980 980

03 4 éves 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

04 5 éves 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

05 6 éves 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

06 Második alkalommal (07–11. sorok) 107 0 107 0

07 Ebbıl: 3 éves 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

08 4 éves 20 0 20 200 0 0

09 5 éves 42 0 42 420 0 0

10 6 éves 30 0 30 300 0 0

11 7 éves 15 0 15 150 0 0

12 További alkalmakkor (13–16. sorok) 0 #NÉV? 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

17 Összesen (01+06+12) 107 #NÉV? 156 980

Sor
-

szá
m

Támogatásban részesített gyermekek 
száma

Támogatásra fordított összeg 
(E Ft, kerekítve) 1 fıre jutó 

támogatás 
összege,

 Ft

természet-
beni

összesen 
(b+c)

természet-
beni

összesen 
(e+f)

20 000

20 000

1 070 1 070 10 000

1 070 2 050

 
Rendszeres kapcsolatot tartunk a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival.  
 
Többek között környezettanulmányok készítésében, a családokkal való kapcsolattartásban adnak 
segítséget. A krízishelyzetben lévı családokról folyamatos az információ csere. A gyermeket nevelı 
családoknál a kialakult krízis helyzetet – ami fıként anyagi helyzet miatt van - igyekszünk közösen 
megoldani. A gazdasági válság a munkanélküliség magával hozza, hogy egyre több család kerül 
még nehezebb anyagi helyzetbe, fokozatosan nı azok száma akik segítségre szorulnak, amit 
azonban csak lokalizálni tudunk, véglegesen megoldani a rendelkezésre álló összegekbıl nem lehet. 



3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, mőködésének tapasztalata 

(alapellátásban részesülık száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 
válsághelyzetben levı várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek 
szüleinek gondozása, jelzırendszer tagjaival való együttmőködés tapasztalatai), 

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggı tapasztalatok. 

 
 

Mezıberény Város Önkormányzata a kötelezı feladat-ellátási körébe tartozó, személyes 
gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátásokat integrált intézményén, a Városi 
Humánsegítı és Szociális Szolgálaton keresztül biztosítja, az alábbiak formákban: 

1) gyermekjóléti szolgáltatás 
2) helyettes szülıi hálózat 
3) bölcsıde 

A védınıi szolgálat a veszélyeztetettséget észlelı- és jelzırendszer tagjaként is beszámolónk részét 
képezi.  
 

1) Gyermekjóléti szolgálat 
 
A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata 1998. január 1-jétıl látja el 
feladatait a gyermekek védelmérıl és gyámügyi ellátásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
foglaltaknak megfelelıen és e törvény végrehajtásáról szóló 15/1998. NM rendeletben foglalt 
szakmai szabályozást követve.  
Intézményi társulás keretében, gesztorintézményként továbbra is biztosítjuk a gyermekjóléti 
szolgáltatást Kamut, Murony és Bélmegyer községekben.  
 
Személyi-tárgyi feltételek 
 
A gyermekjóléti szolgálat személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában megfelel a jogszabályi 
követelményeknek.  
Mezıberényben a feladat három fıállású szakirányú végzettséggel rendelkezı családgondozó 
foglalkoztatásával valósul meg, míg a kistelepüléseken szintén három részmunkaidıben 
foglalkoztatott családgondozó látja el a szakmai munkát. A közös munkamegbeszélések lehetıséget 
adnak a felmerülı problémák megbeszélésére, a szakmai módszerek, információk átadására, 
valamint a jogszabályi változások követésére. A családgondozók azon túlmenıen, hogy eleget 
tesznek a kötelezı továbbképzési kötelezettségeiknek, folyamatos szakmai képességfejlesztést 
kapnak a családon belül felmerülı aktuális problémák megoldásához szükséges eszközrendszerük 
bıvítésében. 

Személyi feltételek alakulása a 2011. évben: 
Település Létszám 

(fı) 
Képesítés 

Mezıberény 3 • Szociális munkás és kapcsolatügyeleti mediátor 
• Szociális munkás és kapcsolatügyeleti mediátor 
• Mentálhigiénés szakember és kapcsolatügyeleti mediátor 

Kamut 0,25 Szociális munkás 
Murony 0,25 Szociális munkás 
Bélmegyer 0,25 Védını 
 



A Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítı Szolgálattal egy épületben, de önálló szakmai egységként 
mőködik.  
A családgondozók szervezési, gondozási és szolgáltatási feladatokat látnak el, életvezetési 
tanácsadáson, mentális támogatáson túl – az intézmény keretein belül – pszichológiai, és jogi 
tanácsadást tudnak felajánlani a kliensek számára. Heti 4 órában pszichológus, 4 órában 
mentálhigiénés tanácsadó és heti 3 órában jogász segíti a munkánkat. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeinek bemutatása: 
 
A Gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermekvédelem célja a gyermek egészséges 
személyiségfejlıdését megalapozó gyermekkor biztosítása, illetve visszaadása. E célnak az elérése 
érdekében mőködik a város gyermekvédelmi rendszere, melyben koordináló szerepet tölt be a 
gyermekjóléti szolgálat.      
A gyermekjóléti szolgálat tevékenységével elısegíti a gyermek családban történı nevelkedését, 
testi, értelmi, érzelmi fejlıdését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából 
kikerült gyermek mielıbbi visszahelyezését. A veszélyeztetettség a gyermekvédelmi törvény szerint 
„olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek 
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlıdését gátolja, vagy akadályozza”. Azonban a 
veszélyeztetettség fogalmának pontosítására a gyakorlati munkában mindenképpen szükség van. 
Egy megközelítés az alábbi kategóriákat jelöli meg: 

Veszélyeztetettnek tekinthetı: 

• az alkoholista, züllött, elmebeteg, pszichopata, krónikusan beteg szülı gyermeke, 
• a felbomlott és ezáltal talaját vesztett család elhanyagolt gyermeke, 
• a bölcsıdékben, óvodákban és iskolákban tartósan kirívó magatartású, neurotizálódott 

gyermek és serdülı, 
• a tanulásban lemaradt, túlkoros gyermek, 
• a galerikhez csapódó, javítóintézetbıl vagy a nevelıotthonból elbocsátott, nem utógondozott 

fiatal.  

Szolgálatunk a törvényi elıírásnak megfelelıen a gyermekek veszélyeztetettségének megelızése 
érdekében veszélyeztetettséget észlelı- és jelzırendszert mőködtet a gyermekekkel közvetlenül 
kapcsolatban álló szakemberek, intézmények bevonásával. A jelzı rendszer tagjai különösen a 
védınık, gyermekorvosok, közoktatási intézmények, rendırség, ügyészség, bíróság, pártfogó 
felügyelıi szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.  Tapasztalataink szerint csak 
egy jól mőködı észlelı és jelzırendszer képes a veszélyeztetettség idıbeni felismerésére, a 
gyermekjóléti szolgáltatásba való irányítására, a család erıforrásainak feltárására, a 
problémamegoldó eljárások tervezésére és lebonyolítására, az érintettek „képessé tételére”, 
valamint az elért eredmények tartós fenntartására.  
A legújabb kutatások is azt igazolják, hogy a gyermekvédelmi rendszer hozzájárul és erısíti a 
reziliencia faktorait, vagyis a veszélyeztetett gyermek a rendszer együttmőködése révén sikeresebbé 
válik, a testi-lelki szenvedés illetve nehéz élethelyzetek átélése után gyorsabban vissza tudja nyerni 
eredeti, jó állapotát. 
Az együttmőködéshez pedig elengedhetetlenül fontos a megfelelı információáramlás, melynek 
érdekében egy-egy konkrét gyermek esetében, rendszeresen felkeressük a pedagógusokat, bölcsıdei 
kisgyermeknevelıket, az óvónıket, a gyermekorvosokat, azért hogy kölcsönösen tájékoztatassuk 
egymást a problémákról, megoldási lehetıségekrıl. A jelzırendszer tagjaival való együttmőködés, 
tevékenységük összehangolása érdekében esetkonferenciákat, esetmegbeszéléseket, illetve 6 
alkalommal szakmaközi megbeszéléseket hívtunk össze. A megbeszélések célja a gyermekek 
veszélyeztetettségét elıidézı okok feltárása, illetve ezek megoldására javaslatkészítés, az egyes 
szakemberek feladatainak meghatározása, egymás között való megosztása, ezzel is segítve a 
problémák hatékonyabb megoldását.  
A tagok kötelesek egymással együttmőködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni, illetve hatósági 



eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, vagy egyéb más súlyos 
veszélyeztetı ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által elıidézett súlyos veszélyeztetı 
magatartása esetén.  
Az elmúlt évben összesen 361 jelzés érkezett Szolgálatunkhoz.  
 
2011. évben a jelzırendszer által küldött jelzések számát az alábbi táblázat szemlélteti: 
   

Megnevezés Küldött jelzések száma 
Egészségügyi szolgáltató 9 
       ebbıl védınıi jelzés 9 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 6 
Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 2 
Közoktatási intézmény 190 
Rendırség 30 
Pártfogó felügyelet 10 
Állampolgár 23 
Önkormányzat, jegyzı, gyámhivatal 103 
Összesen: 361 
 
Az elızı évekhez hasonlóan, 2011-ben is túlnyomórészt a jelzırendszer tagjainak jelzései révén 
kerültünk kapcsolatba a családokkal. Kevesen tudják, hogy ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel 
bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselı társadalmi szervezet is élhet. 
A legtöbb jelzés évek óta a közoktatási intézményekbıl érkezik, mely a tavalyi évben az összes 
jelzés 53%-át tette ki. A gyermekek nagyszámú igazolatlan iskolai hiányzásai miatti megkeresések 
voltak elsısorban a jellemzık. Ez a tendencia túlnyomórészt a középiskolás, ezen belül is a 
szakiskolás gyermekek körében volt megfigyelhetı, a 9-10. osztályos tanulók estében.  
Tapasztalatunk az, hogy az iskolai hiányzások hátterében a legtöbb esetben a rossz anyagi 
körülmények, a szülık aluliskolázottsága, életvitele, elhanyagoló, következetlen nevelési módszere, 
gyermekük jövıjével szembeni érdektelensége áll. Az otthonról hozott attitőd, a negatív szülıi 
minta, a berögzült nem megfelelı magatartási szokások, a gyermekek személyiségfejlıdésére káros 
hatással vannak, ezek következményeként szinte lehetetlenné válik számukra a társadalmi 
normákhoz, az iskola házirendjéhez, valamint az ıket érintı jogszabályokhoz való alkalmazkodás. 
Öntörvényőség jellemzi ıket, felkészületlenek a kudarcok elviselésére, nem sajátították el a 
megfelelı megküzdési stratégiákat problémáik megoldására.  Az ilyen családokban élı gyermekek a 
felnıtté válás kezdeti idıszakában gyakran deviáns irányba indulnak és további sorsukat a 
kortárscsoport határozza meg, hiszen a szülı, ha szeretne is ez ellen tenni, ekkor már nem tud. 
Ezekben a helyzetekben sokszor a szakemberek sem tudnak hatékony segítséget nyújtani sem a 
szülınek sem pedig a gyermeknek.  
A már meglévı problémák enyhítése illetve megelızése céljából a tavalyi évben 3 
gyermekcsoportot indítottunk alsó, felsı tagozatos gyermekek és serdülık részvételével. A 
csoportfoglalkozások lehetıséget nyújtottak a családgondozók számára, hogy a gondozott 
gyermekekkel egy másfajta kapcsolatot alakítsanak ki, mint egy hagyományos családgondozás 
során. Célunk, hogy a foglalkozásokkal úgy formáljuk gondolkodásmódjukat, hogy megtalálhassák 
azokat az értékeket, melyek elısegíthetik a társadalomba történı beilleszkedésük folyamatát. 
Az igazolatlan iskolai hiányzások miatt 45 családdal kerültünk kapcsolatba, ezek közül 2011-ben a 
magas iskolai hiányzásokon túl, a súlyos családon belüli problémák miatt 16 gyermek esetében 
történt meg a gyermekjóléti ellátásba vétel. Többük esetében tapasztaltuk, hogy rendszeresen a 
Herbál elnevezéső füves cigarettát szívják. A 2011-es törvények értelmében a Herbál legális 
drogként volt jelen a társadalomban, azonban hatását tekintve ugyan olyan függıséget okoz és 
hosszútávon ugyan olyan egészségkárosító hatása van, mint más tiltott kábítószereknek. Sajnos 
Magyarországon jelenleg nincs a 18 év alatti fiatalok számára olyan rehabilitációs intézmény, ahol 
lehetıség nyílna a szenvedélybetegségrıl való leszoktatásukra. A saját eszközeinkkel – mely igen 



csekély – valamint a Szolgálatunknál dolgozó pszichológus és a mentálhigiénés szakember 
közremőködésével igyekszünk segítséget nyújtani ezeknek a fiataloknak. Köztudott azonban, hogy 
a drogról való leszokás szinte csak speciális intézményi keretek között tud megvalósulni. 
Amennyiben ez meg is történhetne, a visszaszokás esélyének csökkentéséhez a családi háttér és a 
baráti kör megváltozására is szükség lenne. Ezért a szakemberek legtöbbször tehetetlenül állnak a 
problémával szemben. 

Az igazolatlan iskolai hiányzások kapcsán új feladatként jelent meg a jelzırendszeri tagok számára 
az eseti gondnoki feladatok ellátása. 
Az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzások esetén a 2010. augusztus 30-i hatállyal módosított 
családok támogatásáról szóló törvény alapján a települési önkormányzat jegyzıje elrendeli a teljes 
összegő iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A tavalyi évben összesen 11 
gyermek esetében került erre sor. Az estei gondnoki feladatokat többnyire a családgondozók látták 
el. Sajnos a törvényváltozás a legtöbb esetben nem jelentett visszatartó erıt a gyermekek és szüleik 
számára az iskolai hiányzásokkal kapcsolatban, hiszen természetben ugyan úgy hozzájutottak az 
iskoláztatási támogatás összegéhez, mint ezt megelızıen. A gyermekek motiválatlanságát növeli, 
hogy a családi pótlék összege kizárólag a gyermek szükségleteinek kielégítésére költhetı, így a 
gyermeknek nem kell tennie semmit ahhoz, hogy anyagi javakhoz jusson. 
A 2011/2012-es tanév elsı félévében az ellátásunkba került gyermekek összes igazolatlan 
hiányzásainak a száma 1913 tanítási óra volt. Az egy gyermekre jutó, átlagosan 120 óra hiányzás 
jelentıs mértékő.  

A tavalyi évhez képest duplájára nıtt a Rendırségtıl érkezett fiatalkorúak által elkövetett 
szabálysértésekrıl, viszont jelentısen csökkent a bőncselekményekrıl szóló jelzések száma. 
 

Megnevezés 2010. év 2011. év 
Összesen: 5 10 
 - ebbıl gyermekkorú 1 - 

Szabálysértést 
elkövetett 

 - ebbıl fiatalkorú 4 10 
Összesen: 13 3 
  - ebbıl gyermekkorú 5 - 

Bőncselekményt 
elkövetett 

  - ebbıl fiatalkorú 8 3 
 
A bőncselekmények fıként lopással, garázdaság vétségével és kábítószerrel való visszaéléssel 
kapcsolatban történtek meg. A legtöbb fiatalkorú elkövetıvel a rendırségi jelzést megelızıen is 
volt már kapcsolatunk igazolatlan iskolai hiányzások miatt. Azonban az elızıekben leírt nem 
megfelelı családi háttér, szülıi elhanyagolás, következetlen nevelési módszerek 
következményeként a szakemberek eszköztárával nyújtható segítség kevésnek bizonyul a deviáns 
viselkedés megakadályozásában, mely már a fiatalabb korosztálynál, általános iskolában is 
megjelenik.  
A Gyermekjóléti Szolgálat tudomására jutott családon belüli erıszakkal kapcsolatos esetek száma is 
évrıl évre emelkedı tendenciát mutat. 2011. évben összesen 8 családon belüli erıszakkal 
kapcsolatos esetrıl kaptunk jelzést, mely 15 fı kiskorút érintett. Az említett családokra jellemzı, 
hogy többségük szociálisan hátrányos helyzető és rendszeresek a szülık közötti konfliktusok. A 
bántalmazások hátterében fıként anyagi, párkapcsolati, pszichés problémák és szenvedélybetegség 
állt. 
A válsághelyzetben lévı várandós anyák gondozása a védınıi szolgálattal való együttmőködésben 
valósul meg, azonban a tavalyi évben ilyen jellegő problémáról nem kaptunk jelzést. 
A szolgálathoz érkezı jelzéseket a családgondozók fogadják, és megteszik a probléma jellegéhez, a 
veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést a veszélyeztetettség 
megszüntetése érdekében. 

A gyermekjóléti ellátás iránt egyre nagyobb szükséglet jelentkezik a településünkön, növekszik 
fıként a gyermeknevelési, családi kapcsolati, és anyagi okokból veszélyeztetett gyermekek száma. 



Ez megmutatkozik a szolgálatunknál ellátott gyermekek létszámában is, mely az elızı évekhez 
képest emelkedést mutatott. 
Míg 2010-ben 99, addig 2011-ben 143 gyermek állt szolgálatunk gondozásában. Alapellátás 
keretében 92, védelembe vétel keretében pedig 51 gyermekkel foglalkoztunk. Ez 2010-ben 66, 
2011-ben pedig 100 családot jelentett.   
A tavalyi évben utógondozásban két gyermek és családja vett részt, kiemelésre is két esetben került 
sor, de mindkét esetben visszakerült a gyermek a családjába. 
 
A 2011. évben gondozásban részesülık korcsoportonkénti és nemenkénti megoszlását az 
alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Fiú Lány 

Gondozási 
típus 

0-2 éves 

3-5 éves 

6-13 éves 

14-17 éves 

Ö
sszesen: 

0-2 éves 

3-5 éves 

6-13 éves 

14-17 éves 

Ö
sszesen: 

Ö
sszesen: 

Alapellátás 6 2 15 31 54 4 5 15 14 38 92 
Védelembe 

vett 
3 6 8 11 28 5 2 4 12 23 51 

Átmeneti 
nevelt 

- 1 5 5 11 - - 1 1 2 13 

Utógondozás - 1   1 - - 1  1 2 
Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett 
- - 1 1 2 - - - - - 2 

Összesen: 9 10 29 48 96 9 7 21 27 64 160 
 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozást személyes segítı kapcsolat 
keretében, gondozási terv alapján végezzük, melynek célja többek között, a családban jelentkezı 
mőködési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának segítése.   

 A családgondozás történhet önkéntes megkeresés alapján, jelzırendszer által küldött jelzésre, 
valamint együttmőködési kötelezésként (védelembe vétel, szakellátásban lévı gyermek családja). 
A szolgáltatást igénybevevık együttmőködési hajlandóságán, valamint a veszélyeztetettség, a 
probléma súlyosságán múlik, hogy a gyermekkel és azok családjával alapellátás keretében 
foglalkozunk, vagy hatósági intézkedésre, védelembe vételre kerül sor.  

A segítségnyújtás elsıdleges módja az alapellátásban történı családgondozás, mely mindenkor a 
segítı kapcsolatra épül. Az alapellátás keretében gondozott gyermekeknél a rendszeres 
kapcsolattartás, az információnyújtás, a hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás, az 
életvezetési, mentálhigiénés és pszichés tanácsadás, a segítı beszélgetés általában tudja kezelni a 
felmerülı problémát, illetve arra megoldást jelent.  

Amennyiben a veszélyeztetettség alapellátás igénybe vétele mellett nem szüntethetı meg, a 
családgondozó javaslatot tehet hatósági intézkedésre, így a védelembe vételre.  

A védelembe vétel jegyzıi hatáskörbe tartozó feladat. A családgondozó a védelembe vételt 
követıen kötelezı együttmőködés keretében egyéni gondozási-nevelési tervet készít a család, és 
szükség esetén az érintett szakemberek bevonásával. A szolgáltatás igénybevétele során a 
gyermekek élethelyzetének feltárását, sorsának megtervezését és végigkísérését írásban rögzítjük. 
A védelembe vett gyermekek esetében csak a rendszeres kapcsolattartás, tanácsadás, 
információnyújtás, szülıkkel, intézményekkel való szoros együttmőködés illetve az érintett 
szakemberek segítségével érhetı el pozitív változás. Amennyiben a védelembe vétel nem éri el 



célját és a veszélyeztetettség továbbra is fennáll, vagy súlyosbodik, akkor a szakemberek mérlegelik 
a gyermek családból való kiemelését.  
Több család esetében évekig is fent kell tartanunk az alapellátásban való gondoskodást vagy a 
védelembe vételt, mire megszüntethetı a gyermek veszélyeztetettsége, hiszen ennek elhárítása csak 
hosszadalmas és folyamatos családgondozói munkával érhetı el. 
Eszközeink közé tartozik a hatósági intézkedés, mely a legtöbbször hatékonynak bizonyul, de 
sajnos nem minden családnál jelent megoldást. 
Sikerként könyvelhetjük el azonban, hogy a kitartó és eredményes családgondozásnak, valamint a 
szakemberek munkájának köszönhetıen a védelembe vétel 2 család esetében szőnt meg, míg az 
alapellátását 19 gyermeknek zárhattuk le. 
 
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa az ellátott gyermekek száma 
szerint: 
 

Megnevezés Kezelt problémák 
száma 

Érintett gyermekek száma 
(fı probléma szerint) 

1. Gyermeknevelési 1841 20 
2. Anyagi (megélhetési, lakhatási) 1840 11 
3. Szülık vagy család életvitele 1103 34 
4. Magatartászavar, 

teljesítményzavar 
1044 23 

5. Családi konfliktus 924 21 
6. Szülıi elhanyagolás 385 28 
7. Szenvedélybetegség 175 4 
8. Beilleszkedési nehézség 145 3 
9. Fogyatékosság, retardáció 128 11 
10. Családon belüli bántalmazás 46 5 

Összesen: 7571 160 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgálat által kezelt kiemelt problémák a 2011-es és a 2010-es év viszonylatában: 
 



 

A 2011-es évben a problémák közül, mint ahogyan az elızı évben is, a gyermeknevelési problémák 
vezették a rangsort. Ezt követte az anyagi jellegő probléma, mindösszesen1840 esetben kerestek fel 
bennünket és kértek segítségünket. A nem megfelelı szülıi életvitel 1103 esetben veszélyeztette a 
gyermekek fejlıdését. Sajnálatos módon az elhanyagolások száma sem lett kevesebb a tavalyi 
évben, 385 esetben tapasztaltunk ilyen jellegő problémát. Magatartási zavarral kapcsolatban, 1044 
esetben adtunk tanácsot szülık és gyermekek számára. A családi konfliktusokban, mintegy 924 –
szer próbáltunk meg segíteni, közvetíteni a felek között.  
Összességében elmondható, hogy jellemzıen sokproblémás családok kerülnek a látókörünkbe. A 
Szolgálatnál jelentkezı problémacsoportok közül változatlanul magas tehát az anyagi, a 
gyermeknevelési, a szülıi életvitellel, az elhanyagolással, a magatartászavarral és a családi 
konfliktusokkal kapcsolatos problémák száma. Tapasztalataink alapján a gyermeknevelési 
problémák hátterében szinte minden esetben a következetlen nevelési mód áll, valamint fellelhetı a 
család mőködési zavara is. Továbbra is nagy gond a munkanélküliség, a mélyszegénység, a 
családok teljes eladósodása, a közüzemi díjtartozások felhalmozódása illetve az emiatt történı áram 
valamint gázszolgáltatás kikapcsolása. Azon családok egy részénél, akik egyébként is szőkös anyagi 
keretbıl gazdálkodtak jellemzı, hogy hiteleket vettek fel nem mérlegelve a kölcsönök igénylésének 
következményeit. İk adósságcsapdába kerültek, illetve mostanra anyagilag ellehetetlenültek. 
Veszélyként áll fenn, hogy ezek a családok otthonaikból albérletbe kényszerülhetnek, vagy rosszabb 
esetben hajléktalanná válhatnak. A szociális munka eszközeivel ezek a társadalmi problémák 
nehezen, vagy egyáltalán nem orvosolhatók. 
 
 
 
 
 
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a 2011-es évben: 
 

Megnevezés Szakmai tevékenység 
száma 

Érintett gyermekek 
száma 

Információnyújtás 3748 142 



Segítı beszélgetés 575 83 
Tanácsadás 774 139 
Hivatalos ügyekben való közremőködés 2078 84 
Családlátogatás 785 160 
Közvetítés más szolgáltatásba 151 48 
Elsı védelembe vételi tárgyaláson való 
részvétel 

38 54 

Átmeneti és tartós védelembe vételi 
tárgyaláson való részvétel 

11 11 

Védelembe vételi tárgyaláson való 
részvétel 

39 69 

Elhelyezési értekezleten való részvétel 1 1 
Konfliktuskezelés 109 53 
Szakmaközi megbeszélés 324 - 
Esetkonferencia 38 51 
Adományozás 2025 143 
Szociális válsághelyzetben lévı 
várandós anyák gondozása 

4 4 

Összesen: 10 700 1042 
 
 
A szakmai tevékenységeink az elızı évhez képest az ellátottak számát tekintve 319 fıvel több 
gyermeket érintettek. Az információnyújtás, a hivatalos ügyekben való közremőködés a 
családlátogatás, a tanácsadás valamint a segítı beszélgetés terén a legmagasabb a szakmai 
tevékenységek száma.      

Nagyon sok olyan családdal kerültünk kapcsolatba, akik összetett súlyos problémákkal küzdöttek, 
így a sikeres családgondozás érdekében 324 esetben tartottunk szakmaközi megbeszélést más 
intézményekben dolgozó szakemberekkel, illetve 38 esetben hívtunk össze esetkonferenciát ahol a 
családdal és a velük kapcsolatban lévı szakemberekkel közösen határoztuk meg a gondozás irányát. 
151 esetben irányítottuk klienseinket problémái megoldásához más szakemberhez. 

 A megromlott kapcsolatok egyre több gyermeket érintenek. Városunkban 2003 óta mőködtetjük a 
kapcsolatügyeleti szolgáltatást, mely nagymértékben és hatékonyan segíti a mindennapi 
munkánkat. A kapcsolatügyelet célja a válás vagy más ok miatt felbomlott családok gyermekei és a 
különélı szülık közötti kapcsolat javítása, ápolása, fenntartása, illetve újra kialakítása megromlott, 
illetve megszakadt kapcsolat esetén. Az elmúlt néhány évben közel 150 családnak ezen belül több 
mint 300 gyermeknek illetve szülınek tudtunk segítséget nyújtani a szolgáltatással. 
Szolgálatunk évek óta helyet biztosít a pártfogó felügyelı számára havi egy alkalommal.  
Továbbra is mőködtetjük a helyettes szülıi szolgálatot. Jelenleg két házaspár biztosítja a településen 
az összesen négy férıhelyet. Az elmúlt évben gyermek elhelyezésre helyettes szülınél nem került 
sor.  
 
 
 

Preventív jellegő szolgáltatások: 

A tavalyi évben ismételten megszerveztük a nyári napközis tábort, amely a Mezıberényben élı 
iskoláskorú gyermekek számára biztosítja a szabadidı hasznos eltöltését, meghatározó élményeket 
juttatva számukra. A tábor megvalósítását a Spektrum Alapítvány és a Város Önkormányzata 
jelentıs mértékben támogatta. 
Kamasz Klubot mőködtetünk az általános iskolás gyermekek számára, melyet önkéntes segítı vezet 
havonta egy alkalommal.  



Kapcsolatrendszerünket igyekszünk bıvíteni és a meglévıket ápolni, így kapcsolatot tartunk a 
mezıberényi Nagycsaládosok Egyesületével és a Vöröskereszt helyi szervezetével is, akikkel 
immár második éve szerveztük meg a karácsonyi adománygyőjtést „Légy Te is karácsonyi 
Angyalka” címmel. Az összegyőlt játékokat, édességet és ruhanemőket a rászoruló családok 
gyermekeihez is közösen jutattuk el. A programot ünnepi mősor zárta a gyermekek részvételével.  
Fontosnak tartjuk a hagyományırzést és az értékközvetítést a családdal való ünnepi együttlét 
kapcsán. Évrıl évre megszervezzük a húsvéti, illetve karácsonyi kreatív foglalkozást, díszek 
készítését, ahol a gyermekek akár szüleikkel együtt készülhetnek az ünnepekre.   
2011-es évben is részt vettünk a szociális nyári gyermekétkeztetésben melyet az Önkormányzat 
pályázati támogatásból tudott megvalósítani. Összesen 150 fı rászoruló gyermek részére osztottunk 
élelmiszert, mellyel biztosítottá vált a gyermekek nyári egyszeri meleg étkeztetése. 
Valentínyi Károly vállalkozó jóvoltából a tavalyi évben is oszthattunk vetıburgonya és vetımag 
adományt a rászorult családjaink számára. 2011 májusában összesen  26 család kezdhette meg a 
háztáji termelést, közülük sokan semmilyen tapasztalattal nem rendelkeztek ezen a területen, de egy 
agrár végzettségő önkéntesünk bevonásával egy mőhely keretében elsajátíthatták a támogatott 
családok a kertészkedés alapjait. A nyár végére a 26 család eredményesen termelt, a téli idıszakra 
elegendı termést takaríthatott be. 
Szolgálatunk tevékenyen vett részt az Önkormányzat által igényelt szociális célú tőzifa hátrányos 
helyzető személyek közötti kiválasztásában, hogy valóban azokhoz a családokhoz juthasson el a 
támogatás ahol arra a legnagyobb szükség van. 
Az elmúlt évben is szerveztünk a rászorultak számára a felajánlásokhoz mérten 5 alkalommal 
ruhaosztást. 

2) Bölcsıde  

Mondhatjuk, hogy 2011 a változások éve volt a mezıberényi Városi Bölcsıde életében, hiszen a 
DAOP-4.1.3/C pályázat támogatásának köszönhetıen megújultak mind a környezeti, mind a tárgyi, 
mind a személyi feltételek. 
Az összesen 210 millió Ft. értékő, 95%-os támogatási intenzitású beruházás eredményeként  
kialakításra került egy új 48 férıhelyes bölcsıde, a hozzá tartozó játszóudvarral. A 4 db. világos, jól 
szellıztethetı csoportszoba, a korszerő bútorok, a sok-sok új játék, a nagy udvar, teljes körően 
kielégíti a 0-3 éves korú gyermekek igényeit, segítik fejlıdésüket. 
A nevelési - gondozási munkát megkönnyíti, hogy mindegyik csoportszobához fürdıszoba, 
gyermek átadó helyiség, matrac-játék raktár kapcsolódik.  
Az önálló fızıkonyha garanciát biztosít a minıségileg helyes összetételő, az életkori 
sajátosságokhoz igazodó táplálék biztosítására. 

A beruházáshoz kapcsolódóan 2011. április 29-én az új bölcsıde ünnepélyes átadásán vehettünk 
részt. Az átadást lakossági fórum elızte meg, ahová jelentıs számban jöttek el a fiatal szülık, május 
1-én pedig már a gyermekek is birtokba vehették az új impozáns épületet. 

A személyi változások egy részét jelentette, hogy a pályázati programhoz kapcsolódóan a 
kisgyermeknevelıi létszám hatról tíz fıre bıvült. Másrészt három fı nyugdíjazására került sor, míg 
egy kolléganı Gyesrıl jött vissza dolgozni. 
 A kisgyermeknevelık mindegyike rendelkezik felsıfokú szakképesítéssel, 2 fı fıiskolai 
tanulmányait fogja befejezni 2012-ben. Emellett folyamatosan járnak szakmai továbbképzésekre, 
konzultációkra, ami elısegíti az egységes elvek szerint folyó, színvonalas szakmai munkát. 
Nagyon fontos számunkra, hogy jól felkészült szakemberek foglalkozzanak a gyermekekkel, 
hiszen, hiszen a 3 év alatti életkor meghatározó a gyermekek test-lelki fejlıdésében. 
A kisgyermeknevelık munkájukat a bölcsıdei nevelés-gondozás alapelvei szerint végzik, melyeket 
az alábbiakban ismertetünk:  

• családi nevelés elsıdlegességének tisztelete, mely szerint elsıdlegesen a család joga és 
kötelessége nevelni gyermekét 



• a gyermeki személyiség tiszteletének elve, mely a gyermeki személyiség teljes 
kibontakoztatásának elısegítésére irányul, az emberi jogok, és az alapvetı szabadságjogok 
tiszteletbe tartásával.  

• a nevelés és gondozás egységének elve, eszerint a nevelés és gondozás elválaszthatatlan 
egységet alkotnak. 

• az egyéni bánásmód elve, a gyermek fejlıdéséhez alapvetı feltétel a felnıtt ıszinte 
érdeklıdése, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási 
lehetıség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, 
megerısítése, elismerése. A gondozónı meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelı 
környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi 
fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlıdését.  

• a biztonság, és stabilitás elve, A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága 
(„saját” gondozónı-rendszer, felmenırendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az 
érzelmi biztonságot. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra 
épülésébıl fakadó ismétlıdések tájékozódási lehetıséget, stabilitást, kiszámíthatóságot 
eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. 

• az aktivitás, az önállósulás segítésének elve, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak 
elismerı, támogató, az igényekhez igazodó segítése, fizikai és pszichés állapottól 
függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az 
aktivitást és az önállóság iránti vágyat. 

• az egységes nevelı hatások elve, fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnıttek 
egyetértsenek, az alapvetı értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében, nézeteiket 
egyeztessék, nevelıi gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.  

Ezen elvek mentén látjuk el feladatainkat, melyek a családban nevelkedı 20 hetestıl 3 éves 
egészséges, illetve 20 hetestıl 6 éves korú sajátos neveléső igényő kisgyermekek napközbeni 
ellátására, testi- és pszichés szükségleteinek kielégítésére, az optimális fejlıdés elısegítésére 
irányulnak. A hátrányos helyzető gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére 
törekszünk. A sajátos nevelési igényő gyermekek habilitációját és rehabilitációját a gondozás – 
nevelés, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján 
segítjük. 

 A pályázati program keretében új szolgáltatással bıvíthettük a gyermekek napközbeni ellátását. A 
játszócsoportban azok a 3 év alatti gyermekek tölthetik szüleikkel együtt kellemes, barátságos 
környezetben szabadidejüket, akik még nem iratkoztak be a bölcsıdébe. A gyermekekkel való játék 
mellett a szülık beszélgethetnek a gyermeknevelési kérdésekrıl, tanácsokat, segítséget kérhetnek a 
korosztály nevelésében jártas kisgyermeknevelıktıl, valamint betekinthetnek a bölcsıdei életbe, 
megfigyelhetik a nevelés-gondozás módszereit. 

A tavalyi évben a bölcsıdébe beiratkozott, ránk bízott gyermekek száma 70 fı volt, de a normatívát 
csak 27 fıre igényelhettünk, hiszen azt csak a jelenlevı gyermekek után hívható le. A hiányzások 
száma a kisgyermekkorban nem elhanyagolható nagyságrendet jelentenek. 
2011-ben csak az étkezésért kellett térítési díjat fizetniük a szülıknek, mely tartalmazta a reggeli, a 
tízórai, az ebéd, és az uzsonna költségét. Az étrendet élelmezésvezetı állítja össze a gyermekek 
életkorának megfelelıen, a speciális táplálkozási igényeket is figyelembe véve.  
A 70 kisgyermekbıl:  

• 8 fı rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, ezért 100%-os kedvezményben 
részesült 

• Hatan három, vagy több gyermekes család gyermekeként, illetve tartósan beteg, vagy 
fogyatékos gyermekként 50%-os kedvezményre jogosultak.   

3) Védınıi Szolgálat 

A Védınıi Szolgálat ellátási területe Mezıberény és Csárdaszállás 0-18 éves korú lakosságára 



terjed ki, valamint érintett a felnıtt lakosságnak azon rétege, akik szoros kapcsolatban állnak ezzel a 
korosztállyal, illetve valamilyen lakossági szőrésben érintettek. 
A feladatokat jelenleg 4 területi védını, és 1 iskolavédını látja el. Az iskoláskorúak létszámának 
csökkenése következtében az iskolavédınıi körzetek száma eggyel csökkent, s az 5-ös számú 
területi körzet vegyes körzetté lett alakítva, melynek része a gimnázium és Csárdaszállás. Az 1. 
számú iskolavédınıi körzet ellátása tartós helyettesítéssel megoldott. 
 
A védınıi tevékenység célja a prevenció /megelızés/, melynek megvalósítása érdekében a 
következı feladatokat kell megoldania: 

• az egészséges személyeknél az egészséges életmód, az egészséges környezet, az egészséges 
életkörülmények, egészséges személyiségfejlıdés biztosítása. 

• egészségmegırzés, egészségfejlesztés. 
• kockázati tényezık kiküszöbölése, 
• a visszaesés megelızése. 

A gyakorlatban ez a széles skálájú feladat személyes, verbális felvilágosítás, kiscsoportos 
megbeszélés, védınıi tanácsadás.  
A védınıi munkamódszer alapja a személyre szóló gondozás, a családban történı folyamatos 
megkeresés, nyomon követés. 
 
A területi védını gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós, 
gyermekágyas anya, 0-6 éves korú gyermek, illetve olyan 6-16 éves korú gyermek él, aki nem jár 
semmilyen közösségbe. 
 
A gondozott családok száma: 1. körzet: 140 
                                                   2. körzet: 124 
                                                   3. körzet: 139 
                                                   4. körzet: 144                    
                        Csárdaszállás     5.  körzet:  20 
 
Az összes ellátandó család száma :567 
 
A születések számának alakulása:   
       Év: 2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008    2009    2010    2011 
   Szám:  103      92       98        85      101     113     102      105    102       103        88 
 
A gondozottak száma:    0-6 éves korig                          várandós 
          1. körzet:                      178                                          48 
          2. körzet:                      166                                          34 
          3. körzet:                      184                                          35 
          4. körzet:                      173                                          32 
          5. körzet:                        24                                            6 
                              Összesen: 725                                        155 
 
A területi védınıi körzetekhez hozzátartoznak az óvodák is, az alábbiak szerint: 
         1. körzet: Kodály u. óvoda  
         2. körzet: Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda  
                         Kálvin u. óvoda 
         3. körzet: Mátyás u. óvoda. 
         4. körzet: Kinizsi u. óvoda 
         5. körzet: Csárdaszállás    
    
Az óvodai egészségügyi tevékenység között megemlíthetjük a tisztasági vizsgálatokat, fejtetvesség 



vizsgálatokat, és az egészségnevelést. 
 
Várandós gondozás 
Veszélyeztetett, illetve fokozott gondozást igényel 22 várandós, akik nem egészségügyi állapotuk, 
hanem anyagi, szociális helyzetük illetve a család életvitele miatt kerültek ilyen élethelyzetbe. 
A védını nyilvántartja a körzetében bejelentett lakcímmel rendelkezı, vagy életvitelszerően élı 
várandós anyákat. Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez családlátogatás és védınıi 
tanácsadás keretén belül. Írásban értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot, ha észleli a várandós anya 
válsághelyzetét. 
 
Családlátogatások /Szaklátogatások száma: 
1. körzet:  599          731 
2. körzet:  570          753 
3. körzet:  834        1100 
4. körzet:  773          970 
5. körzet:  162          207 
A védınık által teljesített családlátogatások száma összesen:  2938 
                                             szaklátogatások száma összesen:  3761 
 
 
Iskola védınıi munka: 
 
Gondozott gyermekek száma: Mezıberényi Kistérségi. Általános Isk.: 787 tanuló 
                                                 Csárdaszállás                                            16 tanuló 
                                                 Gimnázium                                             567 tanuló 
                                                                                      Összesen:        1370 tanuló 
 
Az iskola egészségügyi tevékenység keretén belül a tanulóknál egészségügyi szőrıvizsgálatok, 
tisztasági vizsgálatok, fej tetvességi vizsgálatok, szomatikus fejlettségi vizsgálatok, csoportos 
egészségnevelés és egyéni mentális gondozás történik. 
 
Iskolások körében beadott védıoltások: 
HEPATITIS B /2x/      230 
DITE                            120 
MMR                            120 
 
Az intézményekben az orvosi szobák kialakítása megtörtént, felszereltségük a rendeletben elıírt 
minimum feltételeknek megfelelnek, alapvetıen hiányzik a számítógép. 
 
A védınıi munka során a védınık figyelemmel kísérik az újszülöttek, csecsemık, kisgyermekek 
testi- lelki- és szociális jólétét. Ha ebben bárminemő olyan eltérést észlelnek, amit kompetenciáikon 
belül nem tudnak jó irányba elımozdítani, akkor azt szóban, szükség szerint írásban jelzik a 
megfelelı intézménynek. 
 

4. Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, 
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. 

 
Jegyzıi hatáskörben intézett ügyiratok száma: 
 

2010. évben 2011. évben 
Alapszámon iktatott ügyek: 129 Alapszámon iktatott ügyek:145  



Alszámon iktatott ügyek: 101 Alszámon iktatott ügyek: 96 
Határozatok száma: 129 Határozatok száma: 145 

Végzések száma: 18 Végzések száma: 87 
 
Gyámhatósági eljárások ügyfajták szerint 
 

2010. évben 2011. évben 
Alapellátás elrendelése: 17 Alapellátás elrendelése: 61 

Védelembe vétel elrendelése: 34 Védelembe vétel elrendelése: 51 

Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:  

A törvény által jegyzıi hatáskörbe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat 1 fı látja el 
kapcsolt munkakörben. (gyámhatósági és  gyámügyek)  

Jegyzıi hatásköre tartozó gyámhatósági eljárások:  

- védelembe vétel 

- védelembe vétel felülvizsgálata  

- ideiglenes elhelyezés  

- családi jogállás rendezése 

A gyámhatóság védelembe vételi eljárás keretében foglalkozik a különbözı okokból veszélyeztetett 
helyzetbe került gyermekekkel. Az eljárás során törekedni kell arra, hogy a veszélyeztetı 
körülményeket úgy szüntessük meg, hogy a gyermek családból történı kiemelésére csak a legvégsı 
esetben kerüljön sor. A gyermekek érdekében rendszeres, hatékony és eredményes a kapcsolatunk 
azon szervekkel (pl. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Rendırség, Oktatási- nevelési 
intézmények) amelyek vagy jogszabályi kötelezettségükbıl eredıen, vagy munkájuk végzése során 
(pl. egészségügyi ellátások) szereznek olyan tapasztalatokat gyermek veszélyeztetésérıl, amelyek 
gyámhatósági intézkedést igényelnek.  Védelembe vételre a 2011 évben legtöbb jelzés az  oktatási 
intézményektıl illetve a gyermekjóléti szolgálattól és a rendırségtıl érkezett: 

- igazolatlan iskolai hiányzás 

- szülınek felróható magatartási okból  

- gyermeknek felróható magatartási okból  

- környezeti okból 

Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések: 
Tárgy évben nyilvántartásba vett, védelembe 
vett kiskorúak száma 

51 

Környezeti 9 

Ebbıl:50 tanórát meghaladó igazolatlan 
hiányzás miatt 

9 

Szülınek felróható magatartási 4 



Gyermeknek felróható magatartási 24 

Gyermekkorú által elkövetett bőncselekmény 
miatti 

1 

Fiatalkorú által elkövetett bőncselekmény 
miatti 

4 

Gyermekkorú által elkövetett szabálysértés 
miatti 

4 

Fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatti 3 

A védelembe vett gyermek bántalmazása 
miatti 

2 

A gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján 
védelembe vett 

12 

Más szerv jelzése alapján védelembe vett 15 

Korábban alapellátásban gondozott volt 8 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesült 

29 
 

A tárgyévben a védelembe vétel 
megszüntetésére került(kiskorúak száma) 

6 

Védelembe vétel felülvizsgálata 

A települési önkormányzat jegyzıje – kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente – 
felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. A felülvizsgálat során a védelembe vétel már két éve 
fennáll és a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét nem sikerült megszüntetni a 
gyámhatóság megküldi az illetékes gyámhivatalhoz felülvizsgálat céljából az iratanyagot.  

A 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról a 91/E. § (3) az eredménytelen védelembe vételrıl szóló jegyzıi döntés alapján 
a gyámhivatal a hivatalból indított eljárása során megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, így 
különösen meghallgatja a gyermeket gondozó szülıt, a különélı szülıt, a gyermek gyámját, 
szükség szerint  más közeli hozzátartozóját, valamint indokolt esetben a korlátozottan 
cselekvıképes gyermeket, az ítélıképessége birtokában lévı cselekvıképtelen gyermeket, illetve 
azt a családgondozót, aki a védelembe vétel során a családot gondozza, indokolt esetben 
környezettanulmányt készít, megvizsgálja a családba fogadás lehetıségét, az átmeneti nevelésbe 
vétel elrendelésének indokoltását, a gyermek elhelyezése, elhelyezésének megváltoztatása, illetve a 
szülıi felügyeleti jog megszüntetése iránti per megindításának szükségességét. 

Tárgy évben 3 alkalommal történt felülvizsgálat. A gyámhivatal az iratanyagokat megküldte a 
Békés Megyei Szakértıi Bizottságához azzal, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy 
milyen döntést hozzon a gyámhivatal. Ennek eredményeként 1 gyermek esetében alkalmazta a 
gyámhivatal a családból történı kiemelést, két család esetében a védelembe vétel további 
fenntartására tett javaslatot.  

Iskoláztatási támogatás felfüggesztése védelembe vétel elrendelésével 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt (továbbiakban: Cst.), valamint a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: 
Gyvt.) a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény 



(továbbiakban: törvény)az iskolai hiányzásokra  vonatkozó jogszabály - mely a tankötelezettséget 
nem teljesítıkkel szembeni hatósági intézkedéseket tartalmazza - 2010.augusztus 30-án lépett 
hatályba és bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogintézmény célja a 
tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlıdésének elısegítése. Ennek 
értelmében „a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi 
rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi 
pótlékot) nyújt.” (Cst. II. fejezet, 6. § (1) bek.) 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 15. § (1) - (2) bekezdése szerint: 
„(1) Ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanköteles gyermek - a (2) bekezdés szerinti 
kivétellel - a közoktatási intézmény kıtelezı tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul 
mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat 
jegyzıje gyámhatóságként eljárva 
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezı tanórai foglalkozás után 
végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott 
jogkövetkezményekre, 
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezı tanórai foglalkoztatás után - 
amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - elrendeli a gyermek védelembe vételét, 
továbbá az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.” 
 
Az idei tanévben jelentısen megnıtt az igazolatlanul hiányzók száma, szeptembertıl kezdıdıen a 
10 órát igazolatlanul hiányzó tanulók száma: 21,  az 50 órát meghaladóké pedig: 8 fı. Emiatt 
jelentıs azoknak a tanulóknak a száma is, akiknél az utánuk járó ellátás folyósítása felfüggesztésre 
került.  
Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyőlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt 
jelzi a gyámhatóságnak. A jegyzıi gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülıt arra, hogy az 
adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztését és ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vételét. Amennyiben a gyermek továbbra 
sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyőlik, a jegyzıi gyámhatóság – az 
iskola jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. A 
jegyzınek e körben mérlegelési lehetısége nincs. Az 50 igazolatlan óra automatikusan az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár. 

Ez évben, az ide vonatkozó  rendelkezések sorozatos  változása  következtében eltérı eljárást kell 
alkalmazni a 16. életévét betöltött, valamint  az az alatti korú tanulók esetében. A 
jogszabályváltozás ismét feladatnövekedést hozott, hiszen azoknál a  16. életévüket  betöltött 
tanulóknál, akiknek már fel volt függesztve az ellátásuk és eseti gondnok kezelte azt, és továbbra is 
fennáll a hiányzás, azoknál a folyósítás felfüggesztésének megszüntetésérıl, illetve az ellátást 
folyósító szerv értesítésérıl is gondoskodni kell.  

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése esetén a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a 
települési önkormányzat részére a Magyar Államkincstárban megnyitott családtámogatási 
folyószámlára utalja át a kincstár és nem a szülınek. Az iskoláztatási támogatás felhasználásáról a 
jegyzıi gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok gondoskodik. Egy eseti gondnok egyidejőleg 
legfeljebb 10 gyermek vonatkozásában láthatja el feladatait. 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett megmaradt a családi pótlék természetbeni 
formában történı nyújtása azzal a módosítással, hogy nem 1 évre, hanem legfeljebb 6 hónapra lehet 
elrendelni és annak teljes összegét kell természetben nyújtani.  

Iskoláztatási támogatás felülvizsgálata 



A 2010. szeptember 16. napjától hatályos, egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 237/2010. (IX. 13.) kormányrendelet az alábbi rendelkezéseket tartalmazza. Az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan idıre történik. Háromhavonként (3 tanítási 
hónapot magában foglaló idıszakonként) és a tanév végét követıen azonban a jegyzıi 
gyámhatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztés, azaz a gyermek 
helyzete rendezıdött-e, teljesíti-e tankötelezettségét. A jegyzıi gyámhatóság csak akkor szüntetheti 
meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálattal érintett idıszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott 
igazolatlanul. 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének idıtartama alatt az iskoláztatási támogatás egy eset 
kivételével a családtámogatási folyószámlán győlik. A felfüggesztés megszüntetésekor az 
összegyőlt iskoláztatási támogatás – az eseti gondnok közremőködésével – természetben kerül a 
gyermek számára biztosításra. A természetbeni juttatást ekkor sem egyszerre, hanem a felfüggesztés 
idıtartamával megegyez számú hónapra elosztva, részletekben kell nyújtani.  

A kivételes, egyedi esetet a legrászorultabb, azaz rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül gyermekek jelentik. Ha rájuk tekintettel állapították meg az iskoláztatási támogatást, 
számukra a felfüggesztés idıtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetben 
kell nyújtani. 

Az iskoláztatási támogatás megszüntetését követıen a gyermek védelembe vételét még legalább a 
felfüggesztés idejével megegyezı idıtartamig, de legkésıbb a nagykorúság eléréséig fenn kell 
tartani, megelızendı az újbóli tankötelezettség-mulasztást. A közoktatási intézmény igazgatója az 
50 tanóra igazolatlan mulasztásának tényét jelzi a gyámhatóságnak.  

A gyámhatóság az 50 óra igazolatlan mulasztásának tényét követen hivatalból megindítja az 
iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére és a gyermek védelembe vételére irányuló 
eljárást, melynek befejezésére és a döntés meghozatalára 15 napja van.  

Az eljárást attól függetlenül le kell folytatnia, hogy a 10 órás mulasztásról korábban értesítette-e az 
igazgató a jegyzıt, s végzésben figyelmeztetve lett-e a következményekre a támogatásra jogosult. 
Az eljárást abban az esetben is el kell kezdeni, ha az 50 órás mulasztásról szóló értesítéshez az 
igazgató nem csatolta a fenti két tájékoztató mellékletet. A mellékleteket az eljárás folyamán be kell 
szerezni, de amennyiben pótlólagosan sem kerülnek becsatolásra, az nem akadályozza meg a 
gyámhatóságot a döntés meghozatalában. A gyámhatóságnak az iskoláztatási támogatás 
folyósításának felfüggesztésérıl, egyúttal a védelembe vételrıl törvény alapján kell rendelkeznie. 
Amennyiben az igazolatlan hiányzások óraszáma eléri az ötvenet, a folyósítás felfüggesztését és a 
védelembe vételt mérlegelés nélkül, kötelezıen el kell rendelni. Az igazoláson feltüntetett 
mulasztott órák számának helyességét – az ügyfél egyéb tartalmú nyilatkozata ellenére is – 
valósnak kell elfogadni, bizonyítást a mulasztott órák tekintetében nem szükséges lefolytatni. 

A Ket. 50. § (5) bekezdésében akként rendelkezik, hogy „törvény elıírhatja, hogy a hatóság a 
határozatát kizárólag valamely bizonyítási eszközre alapozza”. A Cst. 15. §-ában kimondja, hogy 
már a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján el kell rendelni a gyermek védelembe 
vételét és a teljes összeg iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. Mivel e bizonyítási 
eszközt a Cst. megkérdıjelezhetetlenné teszi, így nem szükséges egyéb bizonyítási eszköz 
igénybevétele. A jegyzıi gyámhatóság eljárását alapvetıen az fogja meghatározni, hogy a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e vagy sem, valamint, hogy a gyermeket már 
védelembe vették-e vagy sem. Az iskola jelzésének beérkezését követıen tehát ezekrıl kell elıször 
meggyızıdnie a jegyzınek, ez fogja az eljárás további menetét meghatározni. A folyósítást 
határozatlan idıre kell felfüggeszteni, annak kezdı- idıpontja a döntés hónapját követ második 
hónap elsı napja. A támogatást – a részére megküldött jogerıs döntés alapján – a Magyar 



Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális igazgatósága a helyi önkormányzat 
családtámogatási folyószámlájára fogja utalni. 

Fennálló védelembe vétel esetén a jogerıs határozatot közölni kell a családgondozóval, egyúttal fel 
kell hívni, hogy a felülvizsgált egyéni gondozási-nevelési tervet 30 napon belül küldje meg a 
gyámhatóság részére. A támogatás folyósításának felfüggesztésérıl szóló határozat 8 napon belül 
fellebbezhetı meg, s azt 15 napon belül bírálja el a megyei Kormányhivatal szociális és 
gyámhivatala. 

A másodfokú eljárásban vizsgálható, hogy a mulasztott órák száma, illetve a mulasztás ténye 
megfelel-e az igazolásban foglaltaknak, de – a két bekezdéssel fentebb leírtak alapján – ezt is csak 
oly módon javasolt megtenni, hogy a szociális és gyámhivatal egy újabb, 8 napon belül kiállítandó 
igazolás megküldését kéri a közoktatási intézmény igazgatójától. A szociális és gyámhivatalnak 
másodfokú döntésében rendelkeznie kell – a Gyer. 91/G. § (3) bekezdése alapján a határozata kelte 
függvényében meghatározott – új, folyósítást felfüggesztés idıpontról.  
 
A gyámhatóság részérıl az a tapasztalatunk, hogy a családi pótlék és az iskoláztatási támogatás 
szigorításai nem hozták meg a várt eredményt, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
nagyon idıigényesek, problémát jelent a határidık betartása, mindezek mellett az a tapasztalat, 
hogy a pénzbeni ellátás megvonása ellenére sem szőnik meg az iskolai hiányzások száma.  Sok 
esetben nem is a szülı hibás abban, hogy a gyermek nem jár iskolába, mivel otthonról a fiatalok 
elmennek, de az iskolába vagy nem érkeznek meg, vagy hamarabb távoznak, ebbıl adódnak a 
hiányzások.  

 
Ideiglenes hatályú elhelyezés 

Ideiglenes hatályú elhelyezés: ha a gyermek felügyelet nélkül marad, testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlıdését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és azonnali elhelyezésre 
van szükség. Ideiglenes elhelyezésre hatásköre van még a jegyzınek, gyámhivatalnak, 
rendırségnek, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, ügyészségnek, 
bíróságnak, és a büntetés végrehajtási intézet parancsnokságának is. 2011. évben illetékességi 
területünkön 1 gyermek érdekében történt ideiglenes hatályú elhelyezés. Gyámhivatali vizsgálatot 
követıen a  gyermeket sikerült visszahelyezni családjába.    
 

Gyermekek családi jogállásának rendezése  
Jogszabályi elıírás szerint mind a gyámhatóság, mind  a gyámhivatal jogosult a gyermek családi 
jogállásának rendezésére teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat felvételével.  Amennyiben az 
anyakönyvvezetı a szülı adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születésérıl küld értesítést, a 
gyámhatóság lefolytatja eljárását, ha nem sikerül a gyermek családi jogállását rendezni, úgy a 
gyámhivatal részére megküldi az iratanyagot további intézkedés megtétele céljából. (perindítás 
apaság vélelmének megállapítására)  

 
2011. évben 

Az év folyamán az apa adatai nélkül 
anyakönyvezett kiskorúak száma 

 
16 

A jegyzı által felvett teljes hatályú apai 
elismerı nyilatkozattal rendezettek száma 

 
29 

Az apa adatai nélkül anyakönyvezettek 
száma december 31-én (halmozott) 

 
34 

 
 



5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza 
a jegyzıi gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal 
hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 
 
 

2010. évben 2011. évben 
Alapszámon iktatott ügyek: 586 Alapszámon iktatott ügyek: 1358 
Alszámon iktatott ügyek:   1687 Alszámon iktatott ügyek:     3519 
Határozatok száma:             586 Határozatok száma:               805 
Végzések száma:                   79 Végzések száma:                   112 

 
 
Gyámhivatal hatáskörébe tartozó 2011. évben teljesített gyermekvédelmi feladatok:  
 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 
 

2010. évben 

• Gyámhivatali döntés 
 
 
 

Beutaló szerv 

 
 

Gyermekek 
száma 

átmen
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tartós 
nevelt

ek 

Családjába 
visszakerült 

3.személynél történı 
elhelyezés 

Köröstarcsa 
Jegyzıje 

- - - - 

Kamut 1 1 -  

Gyámhivatal 3 1 1 1 

 

2011. évben 

• Gyámhivatali döntés 
 
 
 

Beutaló szerv 

 
 

Gyermekek 
száma 

átmen
eti v. 
tartós 
nevelt

ek 

Családjába 
visszakerült 

különélı szülınél 
történı elhelyezés 

Köröstarcsa 
Jegyzıje 

  - - 

Kamut - - - - 

Gyámhivatal 2 1 1 - 

 
 



2011. évben illetékességi területünkön 2 gyermek érdekében történt ideiglenes hatályú elhelyezés. 
Gyámhivatal vizsgálatát követıen két esetben a Békés Megyei Szakszolgálat Szakértıi 
Bizottságának javaslata alapján 1  kiskorút nevelıszülıhöz, míg 1 gyermeket saját családjába 
helyezett vissza.  

Családbafogadás  
 

 
Település  

 
2010. évben családba 
fogadott gyermekek 

száma  

 
Családbafogadás 

fenntartása 

 
Összesen 

Mezıberény 3 8 11 

Köröstarcsa 0 1 1 

Összesen: 3 9 10 

 
 

Település  
 

2011. évben családba 
fogadott gyermekek 

száma  

 
Családba fogadás 

fenntartása 

 
Összesen 

Mezıberény 3 11 15 

Köröstarcsa  1 1 

Összesen: 3 13 16 

 
 
Szülıi felügyeletet gyakorló mindkét szülı, vagy a szülıi felügyeletet egyedül gyakorló szülı 
kérelmére - jogszabályban meghatározott feltételek esetén - a gyámhivatal hozzájárulhat, hogy a 
gyermeket a szülık által megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje.  
2011. évben 3 gyermek családba fogadásához járult hozzá a gyámhivatal.  A családba fogadás 
felülvizsgálatánál a gyámhivatal azt állapította meg, hogy a már korábban családba fogadott 11 
gyermek esetében annak fenntartása továbbra is indokolt. 1 gyermek esetében mivel a családba 
fogadását megalapozó okok megszőntek, a gyámhivatal a családba fogadást megszőntetette.  

Átmeneti nevelés 
 

2010. évben Összesen: 

Átmeneti neveltek  7 

-nevelıszülınél  6 

Megszőnt (nagykorúvá vált) 2 

 
2011. évben Összesen: 

Átmeneti neveltek  1 

-nevelıszülınél  1 

Megszőnt (nagykorúvá vált, 3 személynél 
lett  elhelyezve bírói úton) 

 
5 

 
2011. évben 1 gyermek esetében rendelte el a gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vételt, így az 
ebben az ellátásban részesülık száma 16 fı. A kötelezıen elıírt éves felülvizsgálatot a gyámhivatal 



valamennyi korábban átmeneti nevelésbe vett gyermek vonatkozásában megtette. A felülvizsgálat 
során a gyámhivatal nem kezdeményezett pert szülıi felügyeleti jog megszüntetése iránt, két 
átmeneti nevelt fiatal pedig önjogúvá válását követıen került haza.  Három átmeneti nevelt gyermek 
iratanyaga illetékesség hiánya miatt kerül más gyámhivatalhoz. A családjából kiemelt átmeneti 
nevelt gyermekek kapcsolattartása szüleikkel minden esetben biztosítva van, ezzel a jogukkal 
általában a jogosultak élnek is. A rendszeres kapcsolattartás egyébként is fontos feltétele annak, 
hogy a gyermekek visszakerülhessenek családjukhoz.   

Tartós nevelés 
 

2010. évben Mezıberény Köröstarcsa  Összesen  

Tartós neveltek - 8 8 

gyermekotthonban -  
8 

 
8 

Megszőnt 
(nagykorúság) 

-  
0 

 
0 

 
2011. évben Mezıberény Köröstarcsa  Összesen  

Tartós neveltek - 6 6 

Gyermekotthonban
, nevelıszülınél  

- 4 
2 

 
6 

Megszőnt 
(nagykorúság) 

-  
 

 
2 

 
Tartós nevelt gyermekek száma két fıvel csökkent, mivel a gyermekek önjogúvá váltak, de ezt 
követıen is utógondozói ellátottként a rendszerben maradtak. A gyámhivatal a tartós nevelésben 
lévı gyermekek esetében is évente elvégzi a vizsgálatot és dönt annak fenntartásáról, vagy 
megszüntetésérıl.  
2011-ben átmeneti nevelt gyermek esetében örökbefogadhatóvá nyilvánításra nem került sor.     
A tartós nevelésbe vett gyermekeink esetében kapcsolattartás szabályozására nem került sor, mivel a 
gyermekek a szülık halála miatt kerültek tartós nevelésbe.  

 
Átmeneti és tartós nevelt gyermekek gondozási díja 

 
2010. évben 

Vizsgált szülık száma 23 

Megállapított szülı/fı 14 

Nem kötelezhetı szülı/fı 10 

 
2011. évben 

Vizsgált szülık száma 16 

Megállapított szülı/fı 6 

Nem kötelezhetı szülı/fı 10 

 
Átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gondozási költségeihez a Családjogi törvény 
értelmében a tartásra kötelezhetı szülı köteles hozzájárulni.  



Szülı gondozási díjfizetési kötelezettségét is évente vizsgálja felül a gyámhivatal. Felülvizsgálatból 
megállapítható, hogy kevés azon szülık száma, akik gyermekük után gondozási díj fizetésére 
kötelezhetıek. Ha a gyámhivatal a szülı terhére gondozási díjat állapít meg sok esetben csak 
méltányolt összegben tudja megállapítani, és sajnos ennek megfizetését sem minden esetben 
teljesítik, ez  csupán néhány szülı esetében rendszeres. 
A befizetett gondozási díj 60 %-a átutalásra kerül a gyermekvédelmi szakszolgálat számlájára, míg 
40 % az önkormányzatnál marad. A gondozási díjhátralék behajtása iránt a szülı lakóhelye szerinti 
illetékes önkormányzat jegyzıje köteles gondoskodni. A gondozási díj befizetési kötelezettséget 
2012.január 1 napjától a Békés megyei önkormányzat számlaszámára kell teljesíteni. Gondozási díj 
hátralék behajtása iránti intézkedés megtételérıl a szülı lakóhelye szerint illetékes önkormányzat 
jegyzıje köteles gondoskodni.   

 
Utógondozás, utógondozói ellátás 

 
2010. évben 

2010. évben megállapított/fı 1 

Összes utógondozói ellátásban 
részesülı 

9 

 
2011. évben 

2011. évben megállapított/fı 3 

Összes utógondozói ellátásban 
részesülı 

 
12 

 
Átmeneti vagy tartós nevelés megszőnését követıen gyámhivatal fiatal felnıtt utógondozó ellátását 
(utógondozással) abban az esetben rendeli el, ha  

� létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy  
� nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felsıfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat 

folytat, vagy 
� szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. 

Utógondozói ellátást nevelıszülı, gyermekotthon, utógondozói otthon, külsı férıhely biztosítja. 
 

Otthonteremtési támogatás  
 

2010. évben benyújtott 
kérelem 

4 2010. évben kifizetett összeg 

- megállapított  4 4.304.343.-Ft 

 

2011. évben benyújtott 
kérelem 

3 2011. évben kifizetett összeg 

- megállapított  3 3.331923.-Ft 

 
Célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıtt lakáshoz jutását, tartós 
lakhatása megoldását elısegítse. Támogatás felhasználható lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, 
tanya vásárlására (építésére), lakhatóvá tételére, bıvítésére, felújítására, bérlakás bérleti díjának 
kifizetésére, önkormányzati bérlakásának felújítására, bérlıi jogviszony megvásárlására, államilag 
támogatott lakásprogramban való részvételre, otthonteremtést elısegítı hitelintézeti kölcsön 



egyösszegő törlesztésére, tartósan beteg, vagy fogyatékos felnıtt megfelelı ellátását biztosító 
bentlakásos szociális intézményben fizetendı egyszeri hozzájárulásra. Otthonteremtési támogatás 
megállapítása iránti kérelmet az elmúlt évben 3 esetben terjesztettek elı hivatalunknál.  

 
Gyermektartásdíj megelılegezése 

 
2010. évben benyújtott kérelem, 

ebbıl  
10 2010. évben kifizetett összeg 

-  megállapítás  6 1.681.136.-Ft 

-  elutasítás        -  

2010. évben megszőnt 
folyósítások 

4  

2010.12.31-én megelılegezésben 
részesültek száma  

 
6 

 
1.681.136.- Ft 

 
2011. évben benyújtott kérelem, 

ebbıl  
31 2011. évben kifizetett összeg 

-  megállapítás  20  

-  elutasítás        -  

2011. évben megszőnt 
folyósítások 

2  

2011.12.31-én megelılegezésben 
részesültek száma  

50 
 

 
4.156.500.- Ft 

 
Gyermektartásdíj megelılegezésének akkor van helye, ha: 
 
-a bíróság a tartásdíjat jogerıs határozatában már megállapította, 
- gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen,  
- a gyermeket gondozó szülı, vagy más törvényes képviselı nem képes a gyermek részére     
szükséges tartást nyújtani.  
A különélı szülı kötelezettsége a gyermekeket gondozó törvényes képviselı (szülı, gyám) 
gondozása, nevelése alatt álló gyermek tartásához való hozzájárulás. Ha a szülı tartási 
kötelezettségének önként nem tesz eleget és a bíróság által megállapított gyermektartásdíj 
végrehajtása is eredménytelen, az állam megelılegezi  - a jogszabályban meghatározott feltételek 
esetén - a bíróság által megállapított gyermektartásdíjat. A gyámhivatal a megállapított összeg 
megelılegezését 3 év idıtartamra állapíthatja meg. Jogszabályi lehetıség alapján - kérelmezés 
esetén, - a gyámhivatal ezt 3 éves idıtartamra ismét megállapíthatja.  
Az elmúlt évben az állam általi tartásdíj megelılegezésének továbbfolyósítására három esetben 
került sor. A gyámhivatal hatáskörébe tartozó valamennyi fent említett pénzbeli ellátások 
(otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelılegezése) teljes fedezetét a központi 
költségvetés biztosítja. Egyre többen kérik  a gyámhivatalnál a gyermektartásdíj állam általi 
megelılegezését,  Ezt a juttatást az államkassza terhére az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
fizeti ki. 
 
Gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó gyermekek érdekében tett további intézkedések 

 
A gyámhivatalnál intézett családi jogállás rendezése iránti ügyek   
 

2010. évben tett intézkedések 



gyermek ügyében történt apai elismerı 
nyilatkozat felvétele, 

35 

gyermek családi jogállása rendezıdött 
képzelt apa adataival, 

2 

gyermek érdekében történt perindítás apaság 
megállapítása iránt 

2 

 
2011. évben tett intézkedések 

 
1. 

kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a 
gyámhivatalban az év folyamán rendezıdött 

 
24 

 
2. 

gyermek ügyében történt apai 
elismerı nyilatkozat felvétele, 

 
20 

 
3. 

gyermek családi jogállása 
rendezıdött képzelt apa adataival, 

 
2 

 
4. 

 
 
 

Ebbıl 
(1-bıl)  

apaság bírósági megállapítása 
2 

 
5. 

apaság vélelmének megdöntése iránti 
perindításhoz való hozzájárulások száma 

 
2 

 
Örökbefogadás 

Célja a családi kapcsolat, családi nevelés. Elsısorban olyan gyermekek családi nevelésének 
biztosítása, akiknek szülei nem élnek, vagy akiket a szülık nem képesek a társadalom elvárásának 
megfelelıen nevelni. 2011. évben gyámhivatalunk a Szakszolgálat által elıterjesztett iratok alapján 
4 család esetében mondta ki alkalmasságukat arra, hogy amennyiben lehetıség adódik rá, 
gyermeket fogadhassanak örökbe. Az  örökbefogadásra való alkalmasság kimondása két év 
idıtartamra szól, melyet a gyámhivatal külön kérésre egy év idıtartamra meghosszabbíthat.  
 

Perindítás 
Szülıi felügyeleti jog megszüntetése iránt két esetben nyújtott be keresetet a gyámhivatal, melynek 
eredményeként 3 kiskorú a nagyszülıknél nyert elhelyezést. A harmadik személynél történı 
elhelyezése esetében a gyámhivatal a gondozó nagyszülıt gyámként kirendelte.  
 

Kapcsolattartás  
Kapcsolattartás szabályozására az elmúlt évben többnyire az átmeneti nevelésben lévı gyermekek 
esetében került sor. Szabályozott kapcsolattartás végrehajtását az elmúlt évben nem kérték.    
 

Házasságkötés engedélyezése 
2011-ben a gyámhivatalnál 16. életévét betöltött gyermek nem kezdeményezett eljárást 
házasságkötés engedélyezése iránt.  
 

Gyámság  
Szülıi felügyelet hiányában a kiskorú gyermek gyámság alá tartozik.  A gyámhivatal illetékességi 
területén 2011. évben 41 gyermek tartozott gyámság alá. 22 gyermek hivatásos gyám felügyelete 
alá tartozik, mivel állami gondoskodásban élnek, 3 gyermek harmadik személynél került 
elhelyezésre,  illetve 16 kiskorú estében családba fogadták ıket és részükre a gondozó személy lett 
kirendelve gyámként.  Számadásra kötelezett gyámok száma 32 fı. 
 

Gondnokság  
 
A gyámhivatal illetékességi területéhez tartozó településeken élı gondnokoltak száma, ügyeik 
intézése nagyfokú leterheltséget jelent. A korábbi évekhez hasonlóan emelkedik az ilyen ügyek 
száma és egyre több hozzátartozó jelenti be, hogy nem kíván élni a perindítási jogával, ezt a 



gyámhivatal részérıl kéri kezdeményezni. A gyámhivatal az elmúlt évben 114 gondnokolt ügyében 
tett intézkedést, ezekben az ügyekben az évi számadások, valamint a sok esetben elıforduló eseti 
számadásokkal kapcsolatos intézkedések idıigényesek.  
A gondnokoltak közül 69 fı az, aki cselekvıképességet korlátozó, míg 45 személy az, aki 
cselekvıképességet kizáró gondnokság hatálya alatt áll. A gondnoki tisztséget betöltı személyek 
általában a gondnokoltak hozzátartozói közül kerülnek ki, míg azok esetében, akiknek nincs olyan 
hozzátartózójuk, aki vállalná a  gondnoki tisztséget, hivatásos gondnokot rendelünk ki. 
A Polgármesteri Hivatal két  nyugdíjas személyt alkalmaz a  hivatásos gondnoki teendık ellátására. 
A hivatásos gondnokok látják el azoknak a fogyatékos fiataloknak a képviseletét, akik korábban 
átmeneti nevelésben éltek, hozzátartozóik nem igen vannak  és jelenleg a Mécses Egyesület 
lakóotthonában élnek.   
  

Vagyonkezelés 
 
A gyámhivatal feladatai közül jelentıs részt képvisel a kiskorúak, illetve a gondnokoltak  
vagyonának kezelése. A gyámhivatal felügyeli  ezen személyek készpénzvagyonának gyámi 
fenntartásos betétben, vagy folyószámlán történı elhelyezését, annak felhasználását.    
 
A gyámhivatal nyilvántartása szerint 2011. december 31-én jelentıs számú azon gondnokoltak, 
illetve kiskorúak száma, akik ingatlantulajdonnal, illetve készpénz vagyonnal rendelkeznek. A 
gyámhatósági fenntartásos betétben elhelyezett készpénzvagyon is jelentıs értéket képvisel. ( több 
mint 20.000.000.-Ft.) 
 
 
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenırzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzık mőködését engedélyezı hatóság ellenırzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatása. 
 
Átfogó szakmai ellenırzésre a tavalyi évben két alkalommal került sor, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, valamint Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, és a 
Regionális Módszertani Intézet részérıl. Az ellenırzés jogszabályi eltérést nem állapított meg. A 
Módszertani Intézet szakmai ajánlásokat fogalmazott meg. 
 

 

7. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. elıírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
 
 
Mind a gyámhatóság és a gyámhivatal munkáját nagyban segítik a Gyermekjóléti Szolgálat, az 
Általános Iskola ifjúságvédelmi felelıse, valamint a jelzırendszer tagjai. A jó munkakapcsolat és az 
együttmőködés elengedhetetlen, ezért fontos a továbbiakban is a fent jelzett tagokkal az 
együttmőködés még hatékonyabbá tétele. Valamennyi jelzırendszeri tag kötelessége, hogy munkája 
során tevékenyen részt vegyen a gyermekvédelemben, információi közlésével megalapozza a 
hatóság döntéseit. Munkánk során rendszeresen részt veszünk a Gyermekjóléti Szolgálat által 
koordinált konkrét családi ügyekben történı esetmegbeszéléseken, jelzırendszeri megbeszéléseken, 
illetve az évenként megtartásra kerülı gyermekvédelmi beszámolókon.  Ezek a megbeszélések 
szintén a kiskorúak érdekében történnek, hiszen így több szakember véleményére, javaslatára 
alapozva kerülnek meghozatalra a döntéseik.  
A közelmúltban bekövetkezett  gyakori  jogszabályi változások miatt, valamint az egyes ügyek 



bonyolultabbá válása következtében a hatósági döntések megszületéséig lényegesen több irat 
keletkezik, mint az elmúlt években.  
2012-ben – az elsı negyedév adataiból következtetve – a 2011. évit jóval meghaladó ügyszámra 
számíthatunk. Továbbra is jelentıs túlmunkát igényel az ügyintézıktıl a hatalmas ügyiratforgalom, 
a munkakörhöz nem rendelt – pl. adminisztrációs feladatok – elvégzése. Az iktatáson túl a levelek, 
határozatok, végzések megírása, borítékok címzése és tértivevények kitöltése, a határidık figyelése, 
nyilvántartások naprakész vezetése stb. ezek mind az érdemi munkától veszi el az idıt és energiát. 
Teljességgel szabálytalan az a megoldás is, hogy a tárgyalást vezetı ügyintézı egyben a 
jegyzıkönyv vezetıje is, hiszen ilyen nagyszámú ügyfélforgalom mellett már nem marad idı az 
érdemi döntések pontos és alapos meghozatalára. Naprakész nyilvántartást – minden ügyfajtához 
külön kidolgozott adatlapon – kell vezetnünk. A törekvés megvan, de az ehhez szükséges személyi 
feltétel nem biztosított. Ügyfélkörünk életkor és társadalmi réteg tekintetében - a még meg nem 
született gyermektıl kezdve a volt ügyfelünk halála utáni hagyatéki eljárás lezárásáig - igen 
kiterjedt. A gyámhivatalhoz fordulók igényeinek, elvárásainak megfelelés minden nap komoly 
szakmai kihívást jelent. Nagyon eltérı élethelyzető, felfogású, kultúrájú vagy értelmileg súlyosan 
akadályozott ügyfelek körében kell magas színvonalú munkát végeznünk. Amellett, hogy 
elsısorban hatósági, döntéshozó, esetenként végrehajtó feladatunknak tennénk eleget.  
Meg kell felelnünk az ügyfelek elvárásainak, törekednünk kell arra, hogy  családok, egyének 
legintimebb problémáit, magánszférába tartozó gondjait, kilátástalannak tőnı helyzetét, felfokozott 
feszültségét, indulatait megfelelı módon kezeljük. Egyre többeknek lenne szüksége a jogszabályi 
keretek adta lehetıségeken túl pszichoszociális problémáik miatt egyedi, konkrét segítségre, 
amelyekre iratanyagok keletkezése nélkül a hatóságtól kérnek, várnak választ, megoldást. A 
hozzánk forduló ügyfelek egy része jól felkészült (vagy annak gondolja magát), mások arra sem 
képesek, hogy saját kérelmüket megfogalmazzák, vagy egy-egy levelet megírjanak, kérdıívet 
kitöltsenek. Alapelvünk, hogy minden ügyfélnek joga van a diszkriminációmentes eljárásra, az 
egyén autonómiájának megırzésére, az udvarias, segítıkész hozzáállásra. 
Munkánk jellegébıl kifolyólag mélyen bele kell avatkoznunk a családok belsı életébe, s ez 
rendkívül  körültekintı, idıigényes eljárást kíván, döntéseink akár egy életre szóló hatással 
bírhatnak az egyes személyek, gyermekek, családok számára.  
Tárgyi feltételeink 2011-hez képest változatlanok, ugyanolyan kiszolgáltatottak  vagyunk az 
indulataikat megfékezni képtelen, agresszív ügyfelekkel szemben, mint korábban. Nincs a 
hivatalban – ahol szinte kizárólag nık dolgoznak - biztonsági szolgálat. Azt tapasztaljuk, hogy a 
durvaság, agresszió társadalmi szintő elterjedésével, a túlzott liberalizmussal, a hatóságok iránti 
tisztelet teljesen eltőnıben van. Nem vitatjuk, hogy mi vagyunk az ügyfelekért, nem ık miértünk, 
de az emberi bánásmód, a kölcsönös tisztelet véleményünk szerint nekünk is jár.  
Megnyugtató volt az, hogy korábban,  egy rövid idıre a hivatal biztonsági feladatokat is ellátó 
személyt alkalmazott, aki az ügyfélfogadási idıben puszta jelenlétével elejét vette több ügyintézıt 
fenyegetı támadásnak, de hathatós segítséget nyújtott az ügyfélforgalom szervezésében, a rend 
fenntartásában is. Erre nagy szükség volt, hiszen a földszinten nem ritkán fordul elı, hogy a 
folyosón egyszerre 10-20 ügyfél is várakozik, ki-ki vérmérséklete szerint tolerálva a helyzetet. 
A kötelezı hatósági feladatok magas szintő ellátásához feltétlenül szükséges az alábbi problémák 
megoldása, amelyhez a Tisztelt Képviselı-testület segítı támogatását kérjük. 
Egy fıállású/félállású  adminisztrátor alkalmazása 
A körzeti feladatokat ellátó gyámhivatali munka mennyiségérıl, az ügyintézık leterheltségrıl 
a négy  település lakosságszáma nem ad teljes képet, de a fentiekben közölt statisztikai adatok  
igazolják a leírtakat, ami miatt egy adminisztrátor alkalmazása feltétlenül szükséges lenne. 
 
2012. március 29-én megtartott gyermekvédelmi tanácskozáson átfogóan értékelésre került a 
jelzırendszer éves mőködése. A szakemberek által felvetett problémákra megoldást keresve az év 
folyamán, a családon belüli bántalmazással kapcsolatban a jelzırendszeri tagok számára 
esetkonferenciákat tartunk. A jelzırendszeri tagok részérıl szintén szükségletként jelent meg a 
csapatépítı tréning szervezése, melynek megvalósítását a nyári idıszakra tervezzük. Célként 



határoztuk meg a szakemberek közös gondolkodásának erısítését.  
Évrıl évre tapasztaljuk azt az eszköztelenséget, hogy a szociális munka módszereivel a családok 
társadalmi- gazdasági folyamatok által generált problémáin nem tudunk segíteni. Naponta 
találkozunk a szülıi felelısségvállalás teljes hiányával, melyre megoldást, csak hosszú távon, a 
szakemberek együttmőködésére építve lehet találni. Ezért a jövıben is tervezzük azoknak a 
programoknak a folytatását, színvonalának emelését, amelyek a családok öngondoskodó 
képességének fejlesztését, a szülıi hatékonyság javítását szolgálják. Törekszünk arra, hogy minél 
szélesebb kör számára elérhetıvé váljanak programjaink, így a vetımagprogram, az ünnepi 
kézmőves foglalkozások, a karácsonyi adományosztás. Ezután is folytatni kívánjuk 
csoportfoglalkozásainkat a veszélyeztetett korosztály bevonásával, aktuális témák napirendre 
tőzésével úgy, mint a kábítószer fogyasztás, dohányzás, alkoholfogyasztás, szexuális úton terjedı 
betegségek veszélyei, védekezés fontossága. 
A megfelelı szocializációs háttér és szülıi minta nélkülözhetetlen a gyermekek egészséges 
fejlıdése szempontjából, meghatározó arra nézve, hogy teljes értékő tagjai legyenek a 
társadalomnak. Így terveink között szerepel a szülık számára készségfejlesztı csoport szervezése, 
ahol megismerkedhetnének az édesanyák a következetes szülıi magatartással, valamint a 
háztartásvezetés alapjaival. 
Reméljük, hogy törekvéseinkkel a viszonylagos eszköztelenség ellenére több családnál valós 
változást tudunk elérni a következı évben is. 
Ehhez családgondozóink szakmai képesítése megfelelı alapot biztosít, lelkesedésük pedig a 
gyermekek veszélyeztetettségének megelızésében, illetve megszőntetése érdekében töretlen. 
 
 
8. A bőnmegelızési program fıbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bőnelkövetık számának az általuk 
elkövetett bőncselekmények számának, a bőnelkövetés okainak bemutatása. 
 

Mezıberény Város Önkormányzata rendelkezik Bőnmegelızési és közbiztonsági Koncepcióval. A 
koncepció célja  az önkormányzat közbiztonsági és bőnmegelızési elképzelési tervének megfogalmazása, a 
megvalósítandó azonnali, rövid, közép és hosszú távú célok kijelölése. Fontos célja az életminıséget javító 
közbiztonság megteremtése. Cselekvési programjai közül a legfontosabbak a közterület rendjének 
biztosítása, a gyermek és fiatalkorú bőnözés csökkentése, ifjúságvédelem,droghasználat és kábítószer- 
bőnözés csökkentése,családon belüli erıszak megelızése annak kezelése stb. 

A prevenciós tevékenység során elsısorban a halmozottan hátrányos helyzetőekre, a veszélyeztetett gyermek 
és fiatalkorúakra, illetve a visszaesıekre kell koncentrálni. A megelızı munkában be kell vonni a 
rendırséget, a családsegítı és a gyermekjóléti szolgálat munkatársát, védınıi szolgálatot, az iskola vezetését.   

A Rendırség munkatársai évek óta megjelennek az iskolákban és a DADA programot, valamint az iskola 
rendıre programot ismertetik. A gyermekeket abban fejleszti, hogy képesek legyenek a veszélyek 
felismerésére. Feladatuk, hogy az iskolájuk közelében lévı kijelölt gyalogos-átkelıhelyen, az iskolába 
érkezés idıszakában, egyenruhás rendır felügyelete mellett segítsék társaik biztonságos közlekedését, 
ügyeljenek arra, hogy az iskolába érkezık a zebrákon, szabályosan keljenek át az úttesten. Figyelnek a 
kerékpárral érkezıkre is, és ha szabálytalanságot észlelnek, tegyék szóvá azt. A „Zebra Zsaruk” egy kék 
színő formaruhában teljesítenek szolgálatot.  

A családon belüli erıszak megelızésénél fontos a probléma korai feltárása. A veszélyeztetett populáció 
elsısorban a nık és a gyerekek fontos, hogy legyenek tisztában azzal, hogy sérelmükre elkövetett erıszakos 
cselekmények esetén kihez fordulhatnak segítségért. Növelni kell az áldozatok részérıl a bejelentési 
aktivitást, tudatosítva, hogy csak akkor lehet segíteni, ha szakemberekhez fordulnak. Az önkormányzat 
szociális ellátó rendszere a háziorvosi szolgálat, a védını, a családsegítı szolgálat, óvoda és iskola, a 
szomszédok sokat tehetnek az észlelés érdekében.      
 



 
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmőködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidıs programok, drogprevenció stb.). 

Településünkön 57 civil szervezet mőködik., mely kulturális, szociális sport, egészségügyi és egyéb 
szabadidıs tevékenységi területet fog össze. Az önkormányzat és a civil szervezet között az 
együttmőködés jónak mondható. A civil szervezetek feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik 
az önkormányzat munkáját, az önkormányzat pedig lehetıségéhez mérten, anyagi támogatást 
biztosít számukra feladataik ellátásához, mőködésükhöz.  

 
Mezıberény, 2012. május 14. 
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