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Kéthely Község Önkormányzatának 

Polgármestere 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

Tel.: 85/539-036 

 

Ügyiratszám: 1182/1/2015.       2. számú előterjesztés 

 

E L Ő T ER J E S Z T É S 

 

 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére 

a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2014. évi  tapasztalatairól 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése kötelező jelleggel írja elő a helyi önkormányzatnak a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység évenkénti átfogó értékelését. Az értékelést – a 

képviselő-testület általi megtárgyalást követően – tájékoztatás céljából meg kell küldeni a 

Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A gyámhivatal az értékelés 

kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. A 

települési önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait 

és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. 

rendelet 10. számú melléklete határozza meg. A beszámoló e követelmények 

figyelembevételével készült el. 

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 

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

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

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, 

főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

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

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 

részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák 

gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés 

tapasztalatai), 

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások 

igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

4-5 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 

tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 

ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és 

intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós 

elképzelések). 

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen 

program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 

bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, 

szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős 

programok, drog-prevenció stb.). 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94. §-a 

foglalja magába a települési önkormányzat feladatait, melyek az alábbiak: 

 

94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a 

fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 

önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 

működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a)-(4) bekezdésben 

meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha a (2a)-(4) bekezdés alapján nem köteles az ellátás 

biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

(2a) A települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a 

fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 

önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. 

(3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén 

a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, 

b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek 

átmeneti otthonát, 

c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett 

családok átmeneti otthonát, 

d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett 

gyermekjóléti központot [40. § (3) bek.] 

köteles működtetni. 

(4)
 
A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot 

működtetni. 

(5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település 

lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy 

ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. 

(5a) A települési önkormányzat által fenntartott bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban 

szereplő férőhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az 

ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi 

bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja. 

(6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét 

meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - az ellátást valamennyi jogosult számára 

azonos feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás 

megszüntetése esetén is. 

(7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat 

kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön 

megállapodásuk alapján már biztosított ellátást. 

(8) A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának 

biztosítására irányuló, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt 

kötelezettségének családi napközi formájában is eleget tehet, feltéve, hogy a (3) bekezdés a) 

pontja szerinti esetben már fenntart legalább egy bölcsődét. 

 

94/A. § A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a 

családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését társulás útján is 

biztosíthatják. 
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A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006./XII.23./ Kormány-rendelet 3. §-a határozza 

meg a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörét, melyek a következők:  

-     gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,                                                                                                                  

- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 

- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált 

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,  

- megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,   

- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat 

 

Közigazgatási területünkön az elmúlt évben a jegyzői hatáskörbe tartozó alábbi feladatokban  

volt szükség intézkedés megtételére: 

Gyámhivatali megkeresésre gondnoksági ügyekben leltározási feladatot láttunk el 4 ízben. Ez a 

feladat elsősorban a területünkön lévő Értelmi Fogyatékos Szociális Otthon miatt gyakori, mivel 

az intézeti lakók gondnokság alatt állnak és az esetleges gondnokváltás szükségessé teszi az 

ingóvagyon leltározását. 

 

Környezettanulmány készítésére az esetek többségében társhatósági megkeresés alapján kerül 

sor. Környezettanulmányt gyámhivatali megkeresés alapján átmeneti nevelés felülvizsgálata 

ügyében készítettünk, míg bírósági megkeresésre általában gyermekelhelyezés, illetve 

gyermekelhelyezés megváltoztatása, valamint gyermektartásdíj összegének megváltoztatása  

iránti peres ügyekben, összesen 10 alkalommal. 

 

Kéthely község demográfiai mutatói: 

 

Kéthely község állandó lakóink száma 2014. december 31-i állapot szerint 2338 fő volt. Ez 

korcsoportos bontásban az alábbiak szerint mutatkozik meg: 

 

Kor 0-14 év 15-18 év 19-60 év 60-     év 

Fő 252 77 1380 629 

 

 

A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 329 fő, mely az összlakosság 14 %-át teszi ki. 

 

 

Község 0-14 éves 15-16 éves 17-18 éves 19-23 éves Összesen: 

 

Kéthely 252 34 43 130 459 

      

 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

Kéthely Község Önkormányzata részben a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással, a Kéthely és 

Környéke Szociális Társulása által fenntartott Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központtal 

együttesen tesz eleget a gyermekvédelmi feladat-ellátási kötelezettségének.  A települési 

önkormányzat a pénzbeli támogatások, segélyek folyósításához szükséges forrásokat, a 

társulások pedig a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás működtetésének 

fenntartását biztosítják. 
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A gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli és természetbeni ellátások 2014. évi adatai: 

 
Pénzbeli ellátások: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás 

 az óvodáztatási támogatás  

 önkormányzati segély.  

 

Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben (Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben (Sztv.) meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályait Kéthely 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, 

természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról 17/2013. (XII.20.) önkormányzati 

rendeletével szabályozta.  

2014. január 1. napjától az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt és önkormányzati segélyé olvadt 

össze. Az ezzel kapcsolatos változásokat a települési önkormányzatoknak 2013. december 31-ig 

rendeletbe kellett foglalni. 
 

A pénzbeli ellátások megállapítása részben jegyzői, részben képviselő-testületi 

hatáskörben van. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a hatásköreit a Szociális 

Bizottságra és a Polgármesterre ruházta át.   

A települési önkormányzat részéről saját forrást csak a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás igényel, a többi támogatást a központi költségvetés biztosítja. Az ellátások 

jogosultsági feltételeiben változás 2013. április 1. napjával történt. A kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás beépült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe, mint pénzbeli ellátás. A 

támogatások mértékében nem történt változás az előző évekhez viszonyítva. 

Mind a pénzbeli, mind a természetbeni ellátások esetében elmondható, hogy a 

kérelmezők többsége egy és két gyermekes család, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő. 

Jellemző, hogy a családban csak az egyik fél rendelkezik rendszeres jövedelemmel, ami 

általában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közfoglalkoztatásból származó munkabér vagy 

a minimálbér. 

 

Jelentős segítséget jelent a családok számára, hogy a rendszeres jogosultság 

megállapításával a tankönyvekhez ingyen juthatnak, illetve az étkezés részben vagy teljesen 

ingyenes, illetve évente kettő alkalommal Erzsébet- utalványt kapnak. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 

annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott 

kedvezmények igénybevételére. 

A jegyző állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát egy évre, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg:  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege) a 140 %-át (39.900.-Ft/fő) 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek a Gyvt.20,§ (2) bekezdésében  

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050.-Ft/fő) az a.) pont alá nem 

tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke 

nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a törvényben meghatározott értéket (2014. évben: 

570.000 Ft és 1.995.000 Ft). 
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2014. december 31. napján 78 gyermek (40 családban) - ebből 8 fő nagykorú - volt jogosult 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Az elmúlt évhez képest csökkenés tapasztalható a 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számában. 2013. évben 91 fő részesült rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben, melyből 86 fő kiskorú, míg 5 fő nagykorú személy volt. 

Az elmúlt évben elutasított kérelem nem volt.  

A kedvezményben részesített gyermeket gondozó családok közül 12 egyedülálló szülő, 

8 három- és többgyermekes család. 

 

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartása 

(továbbiakban: PTR) 2013. december 16-án kezdte meg teljes körű működését. A szociális és 

gyermekvédelmi ellátásoknak az Sztv. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartását 

vezető szervnek a Kormány a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: 

Hivatal) jelölte ki. A PTR alapjait megteremtő szabályozást az Sztv. tartalmazza, működésének 

részleteit a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. 

(XI.12.) Korm. rendelet szabályozza. A nyilvántartást a 2013. december 15-ét követően indult 

hatósági ügyekben kell alkalmazni. 

A települési önkormányzat jegyzőjének és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatalának a Nyilvántartásba való adatrögzítéssel történő adatszolgáltatása a 

Hivatal által e célból kialakított és a központi szerverén működtetett webes kezelőfelületen 

történő adatrögzítéssel, vagy a Hivatal által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész 

kapcsolaton keresztül zajló elektronikus adatátadással valósul meg.  

A nyilvántartásba az elsőfokú hatóságok, azaz a jegyzők és a járási hivatalok kötelesek 

rögzíteni az adatokat. Az adatszolgáltatásért, valamint az általa szolgáltatott adatok hitelességért 

az adott hivatal vezetője a felelős. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők  

– Erzsébet utalványt kapott kedvezményezettek -  száma  

2014. évben  

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

Az Erzsébet utalvány esetenkénti összege 5.800 Ft/fő volt 2014. évben. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak kedvezményeit részben a Gyvt, részben 

más jogszabályok tartalmazzák, illetve tartalmazták. 

 

Gyvt- ben meghatározott kedvezmények 

 

1. A Gyvt. 20/A. § értelmében A gyámhatóság 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 hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

 

2. A Gyvt 151. § értelmében az alábbi kedvezményt biztosítja gyermekétkeztetés esetén: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa) bölcsődés, 

 Támogatásban részesültek 

száma (fő) 

 

Támogatásban 

részesültek 

száma összesen 

Kifizettet 

összeg 

eFt 

kiskorú nagykorú 

 

Augusztus hó 

 

66 

 

7 

 

73 

 

423 

 

November hó 

 

73 

 

     7 

 

80 

 

464 
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ab) óvodás, 

ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi 

térítési díj 100%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 

intézményi térítési díj 50%-át. 

 

3. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) e) 

pontja értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő számára biztosítani 

kell, hogy a tankönyvek ingyen álljanak rendelkezésére. (normatív kedvezmény) 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságai szabályainak változása 2013- ban  

 

A 2013. április 1-jét követő Gyvt. módosítás alapján a korábbi kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatás helyébe lépett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

pénzbeli ellátás, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után az 

a gyermeket családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, aki: 

 a gyermek tartására köteles, és  

 nyugellátásban, korhatár előtti ellátásba, megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiba, időskorúak járadékába vagy olyan ellátásba részesül, 

amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozik. 

A jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg 

határozatlan időre. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 22 százaléka (2014. évben 6.270 Ft). Továbbá a jegyző annak a családba fogadó 

gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli 

ellátása a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus 

hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett – és a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév 

november hónapjában - a november hónapra járó pénzbeli támogatás összege mellett - pótlékot 

folyósít. A pénzbeli ellátásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat jegyzője 

évente legalább egyszer felülvizsgálja.  

2014. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni ellátásába nem részesült egy fő 

sem. 

 

Változást jelentett 2013. szeptember 1-jétől a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mely a Gyvt-ben került 

szabályozásra. Korábban 2013. augusztus 31-éig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek, tanuló fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény tartalmazta. A 

jelenleg hatályos szabályozás alapján e fogalmak meghatározását a Gyvt tartalmazz. A Gyvt. 

67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó 

tényezők a következők: 

 a szülő, családba fogadó gyám iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú 

végzettség; 

 a szül, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 

 az elégtelen lakáskörülmények; 

 a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára 

nyújtott utógondozói ellátás. 
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Hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba 

fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik, 

 b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 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. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony 

iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet) legalább kettő fennáll. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói 

ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált 

gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását is. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új meghatározása nem érinti a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így e támogatásba részesülő gyermek 

továbbra is jogosult a már korábban említett kedvezmények, juttatások igénybevételére. 

2014. december 31. napján 9 fő hátrányos helyzetű és 5 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket tartottunk nyilván. 

A Gyvt. szabályai módosításának célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek 

növelése, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése. 

 

Óvodáztatási támogatás 

 

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányadó 

szabályok 2013. szeptember 1-jei hatályba lépése miatt módosultak az óvodáztatási támogatásra 

vonatkozó szabályok is. Óvodáztatási támogatásra ugyanis a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek törvényes képviselői jogosultak. 

Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránt 2013. szeptember 1-je után benyújtott kérelem 

esetén a jogosultság akkor állapítható meg, ha ,  

- a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a jegyző megállapította 

- és a gyermek 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 

rendszeresen jár óvodába. 

A pénzbeli támogatás összege a 2014. évben gyermekenként első alkalommal húszezer 

forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint volt. A helyi önkormányzat 

rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a 

szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.  
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Óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására kérelmező hiányában nem került sor. 

 

Önkormányzati segély (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a Gyvt.-ben, illetve helyi rendeletében 

meghatározott feltételek szerint állapítja meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 13/2014. (V.23.) sz. önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 25. §- 

a alapján elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként önkormányzati 

segélyben részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni. Támogatás 

adható azon családoknak, akik az alkalmanként jelentkező többletkiadások – betegség, 

iskoláztatás stb. - miatt anyagi segítségre szorulnak. A támogatás jövedelemfüggő. 

 

Az elmúlt évben önkormányzati segély - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -  

15 család részére került megállapításra, összesen 158.000,- Ft összegben. Zömében beiskolázási 

támogatásként, illetve étkeztetési támogatásként kapták a kérelmezők. 

Elutasított kérelem nem volt.   

Valamint 39 család kapott tankönyvtámogatást, összesen 222 e Ft összegben. 

 

Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében 

2014. évben 12 fő felsőoktatási intézményben tanuló diák részére 480 e Ft támogatás került 

kifizetésre. 

 

A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok 

 
2014. évben az óvodába beíratott gyermekek száma 71 fő, közülük térítésmentes étkező 24 fő, 50 

%-os kedvezménnyel étkező 2 fő volt. 

Általános iskola tanulólétszáma 167 fő volt. Az étkezők közül 50 %-os kedvezményben részesült 

16 fő, 100 %-os kedvezményezett 72 fő volt.  

Nyári gyermekétkeztetésben 16 fő részesült, 405 e Ft értékben, melyhez 380 e Ft támogatást 

kaptunk (25 e Ft önerő volt). 

A gyermekétkeztetést saját konyha keretén belül volt biztosítva.  

 

A gyermekek napközbeni ellátásának, a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

ezen ellátások igénybe vétele 

 

Bölcsődei ellátás biztosításának módja 

 

A bölcsőde a kistérségi társulás 38 településéről fogadja azokat a családban nevelkedő, 3 éven 

aluli gyermekeket, akiknek szülei a napközbeni ellátásukat nem tudják biztosítani. A bölcsőde 

napos bölcsődeként működik 4 gyermekcsoporttal. A gondozás-nevelés korcsoport szerint 

csecsemő, tipegő és kisóvodás csoportokban, 4 csoportszobában történik. A gondozó-nevelő 

munka a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-gondozás 

szakmai szabályai szerint folyik. 

 

A bölcsőde személyi feltételei megfelelnek a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklet  

I. 2. pontjában foglalt szakmai létszám irányszámainak és a létszámminimum normáinak. 

Szakdolgozói létszám:   

• 1 szakmai vezető 

• 8 gondozónő 

• 1 karbantartó 

• 1 takarítónő 

• 1 fő szerződéses gyermekorvos heti 1 órában 
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Tárgyi feltételek 

 

A bölcsőde épületének teljes felújítása 2010-ben fejeződött be. Az épület akadálymentesített, 

személygépkocsik részére parkoló térítésmentesen igénybe vehető. Az épület bútorzata és 

berendezései, felszerelési tárgyai szintén újak, az ellátottak életkori sajátosságainak megfelelőek. 

Az épületben 6 csoportszoba van hozzátartozó fürdővel, WC-vel, váró-öltöztető helyiséggel. 

A berendezési tárgyak, bútorok, mozgásfejlesztő eszközök a gyermekek biztonságos szabad 

mozgását szolgálják, és ösztönző voltuknál fogva fejlesztik is azt. 

A parkosított, zárt udvar közvetlenül a csoportszobákból megközelíthető. Az udvari játékok 

szintén életkori szükségletekhez igazodnak. 

 

Bölcsődei ellátás működésének tapasztalatai 

 

A bölcsődei férőhelyek száma nem változott, jelenleg is 52. A férőhely kihasználtsága 92,27% 

(2013-ban 93,6%) volt. A beíratott gyermek száma átlagosan 48 fő (2013-ban 49 fő) volt. 

Naponta megjelent gyermekek száma 38 fő (2013-ban 37) volt. Kapacitás kihasználtság 79% 

(2013-ban 71,8%). A kapacitás kihasználtság még így is meglehetősen alacsony aránya a 3 éven 

aluli kisgyermekek megbetegedési gyakoriságára vezethető vissza.  

Felvételre várakozó kisgyermek – hasonlóan a 2013. évhez képest - nem volt. 

Ingyenes étkezésben  2014. évben 8 gyermek részesült (rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság miatt), 50%-os normatív kedvezményre tartós betegség miatt 5 

gyermek volt jogosult és nagycsaládos státusz miatt 2 gyermek volt jogosult. 

Az önkormányzat 1 gyermek részére biztosított további 50%-os mértékű támogatást. 

 

A bölcsőde - kötelező feladatán túl - térítés ellenében 2 szolgáltatást, játszócsoportot és sószobát 

működtetett. 
 

Gyermekek átmeneti gondozása  

     

Önálló helyettes szülő 

 

Az önálló helyettes szülői ellátás helyettes szülő hiánya miatt szünetelt. 

 

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatai 

 

Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen szakmai ellenőrzés  

2014. évben nem volt. 

 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

 
Összességében jónak értékelve a 2014. év során elvégzett munkát, az elért eredmények szinten 

tartása, javítása a cél a 2015. évben. Idén is kiemelt figyelmet kell fordítani a civil 

szervezettekkel való kapcsolat megtartására, erősítésére. Törekedni kell helyettes szülő 

foglalkoztatására, a jelzőrendszeri munka fejlesztésére, valamint az önkéntesek még szélesebb 

körű bevonására. Továbbá a gyermekjóléti szolgálat részéről a lehetőségekhez mérten növelni az 

esetmegbeszélések számát, mert segítségével egy-egy gyermek veszélyeztetettsége kapcsán, több 

szakember és a szülők részvételével hatékonyabb megoldásokat lehet találni. 
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A bűnmegelőzési program bemutatása 
 

Bűnmegelőzési program 2014-évre is készült. A programok szervezője a Széchenyi István 

Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, - öt előadás - és a Kéthelyi Szociális Szolgáltató 

Központ – 4 előadás – megtartására került sor.  

 

Az előadások nagy része elsősorban fiatalkorúaknak, diákoknak, és a nyugdíjasoknak szólt. Az 

előadások témája a bűnmegelőzés, a munkanélküliséggel felmerült problémák kezelése, illetve 

az intézmények igényeinek megfelelően alakult. 

 
A bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokról minden év januárjában a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámügyi Osztályának tájékoztatást küldünk. 

 

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

Községünkben működő civil szervezetek – Kéthelyért Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

valamint a Sportegyesület -  jelentős, a fiatalokat összefogó tevékenységet folytatnak, főleg  

szabadidős programok szervezésében aktívak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

értékelést tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Kéthely, 2015. május 12. 

 

Készítette:           Harangozó Józsefné 

                            igazgatási főmunkatárs         

                                      

                                 Molnár Balázs 

                               polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  

2014-BEN KÉTHELYEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

KÉSZÍTETTE:    BOJTOR LÁSZLÓNÉ 

GYERMEKJÓLÉTI CSALÁDGONDOZÓ 

 

 

 

 

 

„A felnőttek eldöntötték, az év egy napja a gyerekeké. 

Azt nem mondták, hogy mért csak egy, s azt sem, hogy a többi kié. 

Csokoládét, lufit, rágót ilyenkor ingyen osztanak, 

S azt hiszik, így bepótolják, mit egész évben mulasztanak.” 

          100 Folk Celcius 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat törvényi kötelezettsége, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében, minden 

évben a testület előtt beszámoljon a településen végzett munkájáról.   

A gyermekjóléti szolgáltatást a 2014. évben a Szociális Szolgáltató Központ (Kéthely, 

Hunyadi u. 10. sz.) látja el.   

Szociális munkás diplomával rendelkezem, a gyermekvédelem a szakterületem, amely teljes 

mértékben megfelel a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet által előírt képesítési feltételnek.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó ellátottak köre: a 0-18 éves korú gyermekek és 

családja. 2014-ben a településen 329  fő az e korú gyermekek száma.  

 

A gyermekvédelmi rendszer egy adott állam gyermekvédelmének leírására szolgáló 

kategória, mely magába foglalja a gyermekvédelem funkcióit, szabályait, megoldásait, 

szervezeteit, működésmódjait.  

A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és 

intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a 

gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről-gondozásukról történő gondoskodás, 

akik hatósági intézkedés következtében kikerülnek vér szerinti családjukból.  

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a „Gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”- közkeletű elnevezéssel a 

gyermekvédelmi törvény határozza meg.   

A gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a 

szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. családból 

való kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról - jelenti, amit a 

gyámhatóság (gyámhivatal) végez; utóbbi pedig azokat a különböző típusú szolgáltatásokat, 

amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek. 

Ugyancsak elválasztja egymástól a gyermekvédelmi törvény a szolgáltatások két körét: a 

minden család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti alapellátásokat, és a családból kiemelt 

gyermekek gondozását biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat. 

 

Intézményünk a személyes gondoskodást nyújtó alapellátást látja el a településen. Az ellátás 

önkéntes és térítésmentes.  



 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

A fenti szervezeteken túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, 

melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt az illetékes gyermekjóléti 

szolgálatnak. E szervek közé tartozik többek között az egészségügyi szolgálat; a különböző 

közoktatási intézmények; a családsegítő szolgálatok; a rendőrség; az ügyészség; az 

áldozatsegítő szolgálat; a gyerekekkel kapcsolatba kerülő civil szervezetek; de bármely 

állampolgár is tehet, sőt köteles is bejelentést tenni, ha gyerekbántalmazást vagy más módon 

történő veszélyeztetést tapasztal.  

 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 

jelzőrendszeri tag küldött jelzések 

száma 

védőnő 1 

közoktatási intézmény 10 

rendőrség 1 

pártfogó felügyelet 1 

családsegítő szolgálat 1 

összesen 14 

 

A 14 jelzés 7 gyermekről érkezett, amely 6 családot érint. 

Az iskolai jelzések nagy részben az igazolatlan iskolai hiányzások miatt történtek. 

Sajnos egyre nagyobb problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem 

érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet megoldásához a szülők 

együttműködésére is szükség van, de ők maguk sok esetben tehetetlenek, esetleg egyetértenek 

a lógással. 

 

A jelzőrendszeri tagokkal folyamatos az együttműködés, amelyről elmondható, hogy a 

Gyermekjóléti Szolgálat egyre inkább törekszik a szoros együttműködésre annak érdekében, 

hogy a feladatokat minél nagyobb hatékonysággal tudja ellátni. Rendszeresek a közös 

családlátogatások, esetmegbeszélések, esetkonferenciák. 

 

 

Gyermekjóléti alapellátás 

 



A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 

nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

Gyermekjóléti szolgálat 

A gyermekjóléti szolgálatok többek között 

 folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

 az alapellátás keretében, önkéntes együttműködés alapján családgondozással segítik a 

támogatást kérő családokat, gyerekeket 

 ha a gyámhatóság egy gyerek védelembe vételéről dönt, akkor elkészítik a védelembe 

vett gyermek gondozási-nevelési tervét, és biztosítják a kötelezően  igénybe veendő 

családgondozást, 

 felkérésre környezettanulmányt készít, 

 a gyermekvédelmi igazgatóság felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az 

örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 

 családgondozással segítséget nyújt a családjukból kiemelt gyermekek mielőbbi 

visszakerüléséhez a szülői házba 

Az elmúlt évben 5 gyermek és családja (4 család) részesült alapellátás keretén belüli 

gondozásban. Az év folyamán 2 gyermek ellátása megszűnt eredményesség miatt.  

 

Gyermekvédelmi gondoskodás/Hatósági intézkedések 

 

Védelembe vétel 

Ha a szülő (vagy más törvényes képviselő) a gyermek veszélyeztetettségét nem tudja (vagy 

nem akarja) megszüntetni az alapellátások önkéntes igénybevételével, de feltételezhető, hogy – 

segítséggel - mégis biztosítható a gyermek fejlődése a családi környezetében, akkor a 

gyermeket a Gyámhivatal a családgondozó javaslatára védelembe veszi. A Gyámhivatal 

hivatalból legalább évente felülvizsgálja az intézkedés indokoltságát. A védelembe vétel 

esetében a szülő felügyeleti joga megmarad. 

2014-ben 1 családból 2 gyermek került alapellátásból védelembe vétel alá, 3 gyermek (1 

család) védelembe vétele pedig folyamatos, így összesen 5 gyermek  (2 család) állt 

védelembe vétel alatt. 

 



Családbafogadás 

A gyámhivatal a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy – 

amennyiben az intézkedés a gyermek érdekében áll – a gyermeket a szükséges ideig más, 

általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje, ha a szülő egészségi 

állapota, indokolt távolléte, vagy más családi ok fennáll. A családba fogadás ideje alatt a szülő 

felügyeleti joga szünetel. Településükön nincs családba fogadott gyermek.  

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

Erre az intézkedésre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan 

veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. Ideiglenes elhelyezésről alapvetően a 

gyámhatóság és a rendőrség hoz döntést.  2014-ben nem került sor fiatalkorú ideiglenes 

elhelyezésére. 

 

Nevelésbe vétel 

Nevelésbe vételt akkor rendel el a gyámhivatal, ha a gyermek fejlődését a családi környezete 

veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, 

valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, vagy attól nem várható eredmény, 

továbbá, ha nem biztosítható a gyermek megfelelő gondozása a családján belül. A nevelésbe 

vétellel egyidejűleg a gyámhivatal dönt a gyám kijelöléséről is. 

A településen 2 gyermekáll nevelésbe vétel alatt (2 családot érint), 1 gyermek 

lakásotthonban, 1 gyermek pedig nevelőszülőnél tartózkodik. Új gyermek az elmúlt év 

során nem került nevelésbe.  

 

Utógondozás 

A nevelésbe vétel megszűnése után, a fiatal felnőtt kérelmére a gyámhivatal legalább 1 év 

időtartamra elrendeli az utógondozását. Az intézkedés célja, hogy elősegítse a gyermek/fiatal 

felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.  

2014-ben nem volt utógondozott a Gyermekjóléti Szolgálatnál. 

 

 

 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat által lebonyolított szakmai tevékenységek 



2014. évben: 

szakmai tevékenység száma 

Információ nyújtása 19 

Tanácsadás 4 

Segítő beszélgetés 29 

Hivatalos ügyekben való közreműködés 18 

Családlátogatás 66 

Közvetítés más szolgáltatáshoz 10 

Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 4 

Pszichológiai tanácsadás 4 

Jogi tanácsadás 8 

Konfliktus kezelése – mediáció 7 

Szakmaközi megbeszélés 6 

Adományozás 10 

Válsághelyzetben levő várandós anya gondozása 1 

Esetkonferencia 4 

 

Nagy figyelmet fordítok a családlátogatásra. A látogatásokat előre jelzett és váratlan 

időpontokban teszem, így átfogóbb képet kapok a család, benne a gyermek életteréről. 

A családgondozói tevékenységem nagy részben a családi környezetben történik, erre utal a 

családlátogatások magas száma is. Fontos a bizalmi légkör kialakítása a hatékony munka 

érdekében. A családtagok otthonukban, saját személyes szférájukban könnyebben 

megnyílnak. A rendszeres látogatás tapasztalatai sok információt hordoznak a családdal 

érintett szakemberek  számára, segítve ezzel munkát az ügyfelek érdekében. 

 

2014-ben is az előző évhez hasonlóan koordináltam a gyermekek nyári étkeztetését, amely 

zökkenőmentesen zajlott le. 

 

Az elmúlt évben intézményünk pályázott, és nyert. 1 alkalommal 1 napos kiránduláson 

ingyenesen vehetett részt 18 gyermek.   

Továbbá 5 napot tölthetett 20 gyermek Zánkán 2 felnőtt kísérővel. Az oda és visszautazást a 

társulás buszai biztosították. Köszönet érte!! 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás hatékony megvalósulása érdekében tevékenységem nem 

csak a gyermekekre terjed ki, hanem azok környezetére, családtagjaira is. A személyes segítő 



kapcsolat keretében, a családot komplex egységként kezelve, a szociális munka módszereinek 

és eszközeinek összetett módon való felhasználásával védem a kiskorúak érdekeit. 

 

A családnak nagy szerepe van a gyermeknevelésben. Amennyiben a jövő nemzedékek 

érdekében tenni akarunk valamit, elsősorban a családokat kell erősíteni és támogatni, hogy 

szocializációs alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak felelni. Az anyagi biztonságot a 

munkavégzés során szerzett jövedelem adja, így a munka világából másfelé orientálódó 

szülők munkavállalásra való ösztönzése továbbra is kiemelt cél. A gyermekek helyzetének 

javítása érdekében még szorosabb együttmőködés szükséges a családokkal.  

 

 








