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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i ülésére
a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2019. 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 Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának. A gyámhatóság
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, 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.
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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.).
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94. §-a foglalja
magába a települési önkormányzat feladatait, melyek az alábbiak, 2019. december 31-i hatályos
jogszabályi szöveg alapján:
„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 gyermekek esélynövelő szolgáltatásai
kivételével - 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) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti 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. A közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási
területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a
gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt
székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.
(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)
köteles működtetni.
(3a) Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény
jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti
lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési
önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával,
önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.
(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú
város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A járásszékhely
településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.
(5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település
lakosságára terjed ki, kivéve a 39/A. § (4) bekezdése szerinti kijelölés esetében, ha az intézményt
társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat
lakosságára is kiterjedően.
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(5a) A települési önkormányzat által fenntartott
a) bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig,
b) mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 50%-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.
94/A. § A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokat, különösen a bölcsőde, mini bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok
átmeneti otthona működtetését társulás útján is biztosíthatják.”
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,
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatokat.
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 feladatellátási kötelezettségének. A települési önkormányzat a
pénzbeli támogatások, segélyek folyósításához szükséges forrásokat, a társulások pedig a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás működtetésének fenntartását biztosítják.
Közigazgatási területünkön az elmúlt évben a jegyzői hatáskörbe tartozó alábbi feladatokban
volt szükség intézkedés megtételére:
Gyámhivatali megkeresésre gondnoksági ügyekben leltározási feladatot láttunk el 3 ízben.
Ez a feladat elsősorban a területünkön lévő Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 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 3 alkalommal.
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Kéthely község demográfiai mutatói:
Kéthely község állandó lakóinak száma 2018. december 31-i állapot szerint 2331 fő volt. Ez
korcsoportos bontásban az alábbiak szerint oszlik meg:
Kor

0-14 év

15-18 év

19-60 év

267

73

1342

Fő

61-

év

649

A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 337 fő, mely az összlakosság 14,5 %-át teszi ki.

Község

0-14 éves

15-16 éves

17-18 éves

19-23 éves

Összesen:

Kéthely

267

41

32

111

451

A gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli és természetbeni ellátások 2019. évi adatai:
Ellátások:
•
•

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
önkormányzati települési támogatás keretében
- rendkívüli nevelési támogatás,
- tanévkezdési támogatás.

A képviselő-testület 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 a szociális és
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletével
szabályozta. E rendelet 10. § (2) bekezdése szerint, „A képviselő-testület szociális rászorultság
esetén a jogosult számára a) települési támogatást, ezen belül ah) rendkívüli nevelési támogatást és
ai) tanévkezdési támogatást állapít meg.”
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő- testülete e területet érintő hatásköreit a Szociális
Bizottságra ruházta át.
A támogatásról a Szociális Bizottság dönt az óvodás és általános iskolás gyermek esetében
hivatalból, míg a középiskolás és felsőfokú hallgató esetén kérelemre.
A támogatások jogcímében és mértékében az előző évi beszámolóhoz képest változás nem történt, a
képviselő-testület csupán a bölcsődei ellátás biztosítása módján változtatott a korábbi
szabályozáson, 2019. július 1. napjával, miszerint a bölcsődei elláttást a Kéthelyi Napsugár Óvoda
és Bölcsőde útján biztosítja.
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.
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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 145 %-át (41.325.-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 135%-át (38.475,-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 (2019. évben: 570.000 Ft és
1.995.000 Ft).
2019. december 31. napján 24 gyermek (13 családban) - ebből 1 fő nagykorú - volt jogosult
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Az elmúlt évhez képest a létszám csökkent 2019.
évben, mely elsősorban a családok jövedelemi helyzetének javulása, illetve elköltözés
következménye. Az elmúlt évben elutasított kérelem nem volt.
A kedvezményben részesített gyermeket gondozó családok közül 4 egyedülálló szülő,
3 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 2017. november1-től a Kincstárt 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 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.
A nyilvántartás vezetése naprakész volt 2019. évben.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program egyik célcsoportját a kedvezményezett
járásokban élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, ezen belül
különösen a 3 év alatti, intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek képezik. A program
keretében részükre élelmiszersegély és fogyasztási cikkek kerülnek biztosításra.
A program lebonyolítása során a célcsoportot képező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek adatai a PTR nyilvántartásból kerülnek lekérésre.
A program első ütemébe Somogy megye még nem tartozott bele, viszont a második ütemben az
ellátás országos szintre kiterjesztésre került, mely 2017. decemberében indult.
Kéthely község vonatkozásában 3 család, családonként egy gyermek részesült élelmiszercsomagban havonta egy alkalommal.
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
– Erzsébet utalványt kapott kedvezményezettek száma 2019. évben
Támogatásban részesültek
száma (fő)

Támogatásban
részesültek
száma összesen

Kifizettet
összeg
eFt

kiskorú

nagykorú

Augusztus hó

23

1

24

151,5

November hó

23

1

24

153

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak kedvezményeit részben a Gyvt, részben más
jogszabályok tartalmazzák, illetve tartalmazták.
Gyvt- ben meghatározott kedvezmények
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.
A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény
elfogadásával egyidejűleg dönt.
Az Erzsébet utalvány esetenkénti összege annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6.000 Ft/fő értékben, hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek esetén 6.500 Ft/fő volt 2019. évben, a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 65. § (1) bek. a)-b) pontja értelmében.
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 Gyvt. hatályos 20/B. §-a alapján 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.
pénzbeli ellátásra jogosult.
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 (2019. évben 6.270 Ft).
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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.
2019. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátásában nem részesült egy fő
sem.
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.
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.
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2019. december 31. napján 19 fő hátrányos helyzetű gyermeket tartottunk nyilván. Halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekünk nem volt.
A Gyvt. szabályai módosításának célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése,
minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése.
Szünidei gyermekétkeztetés
Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) a fentieken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
esetén
- a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
- az iskolásgyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az őszi, téli és tavaszi szünetben a
tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő
kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 13/A. §-a kimondja:
„
13/A § (1) Aszünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési
önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről
gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas
helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára
történő kiszállításával is biztosítható.
(2) A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre
nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a
szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy
számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában
foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel
formájában.
(3) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet,
valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatti munkanapokon, és
b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt
legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és
az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.
(4) A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen történő
táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében a (3)
bekezdésében meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.
(5) A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős
programot biztosíthat a gyermekek számára, különösen a nyári szünet időtartama alatt.”
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Az (1) bekezdésben foglaltakról a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, valamint a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője, törvényes képviselője
a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségéről, az igényléséhez szükséges a kormányrendelet
7. melléklet szerinti nyilatkozat megküldésével, értesítésre került.
A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz visszajuttatott nyilatkozatok alapján, átlagosan 21 fő
gyermek szünidei étkezését igényelték a szülők.
Kéthely községben halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának forrása a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjába
tartozó gyermekek esetén központilag e célra biztosított normatíva, 2019. évben 255.360 Ft volt, a
b) pontja tartozók esetében az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatására kapott
14.553.000 Ft keretösszeg.
Az ingyenes szünidei étkezést a nyári és évközi szünetekben valamennyi munkanapon biztosította
Kéthely Község Önkormányzata a gyermekek részére. A diétás étkeztetés biztosítására is lehetőség
volt.
Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk
esetén meghatalmazottja vihette el.
Az étkeztetés helyszíne: A Kéthelyi Községi Önkormányzat konyhája, Kéthely, Magyari u. 30. Az
igénybevétel módja: elsősorban helyben fogyasztással kívántuk biztosítani, de lehetőség nyílt az
étel elvitelére is.
A szünidei gyermekétkeztetés adatai:
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő és
Hátrányos helyzetű
(fő)
2019
nyári szünet
tavaszi szünet

Iskolás

őszi szünet
téli szünet

6
8

Óvodás
3
6

11
6

0
5

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő (fő)
Iskolás
9
7
2
7

Óvodás Mindösszesen
1
19
0
21
0
3

13
21

A feladatellátás összesen 588.441 Ft-ba került.
Települési támogatás
Rendkívüli nevelési támogatás
A települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi rendeletében meghatározott feltételek szerint
állapítja meg a rendkívüli nevelési támogatást.
A képviselő-testült rendkívüli nevelési támogatást, mint települési támogatás nyújt annak a
gyermeket gondozó személynek, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át nem
haladja meg és nincs vagyona. A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb gyermekenként,
mint 3.000 Ft és nem lehet több mint 10.000 Ft. A rendkívüli nevelési támogatást ugyanazon
családban élők részére évente legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani.
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A rendkívüli nevelési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tanszervásárlás támogatása, a tandíj, illetve a
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.
Az elmúlt évben rendkívüli nevelési támogatás - kérelem hiányában - nem került megállapításra.
Tanévkezdési támogatás
A képviselő-testület - amennyiben a községi önkormányzat éves költségvetésében szociális
támogatás nyújtására fordítható kerete lehetővé teszi - pénzbeli tanévkezdési támogatást nyújt
jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül annak a kéthelyi állandó lakóhellyel rendelkező és Kéthely
községben életvitelszerűen ottlakó törvényes képviselő, illetve a fiatal felnőtt részére, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.
A támogatás mértéke gyermekenként:
a) óvodás gyermek esetén 10000 Ft,
b) általános iskolás gyermek esetén 15000 Ft,
c) középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén
20000 Ft.
d) felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 25000 Ft.
Tanévkezdési támogatásban 253 gyermek részesült – 63 fő óvodás, 10 e Ft/fő, 116 fő általános
iskolai diák 15 e Ft/fő, 56 fő középiskolás diák 20 e Ft/fő, és 18 fő főiskolás, egyetemi hallgató
25 e Ft/fő mértékű támogatással - összesen 3.940 e Ft összegben. Elutasított 1 darab volt.
Önkormányzatunk 2019. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz,
melynek keretében 2019. évben 6 fő felsőoktatási intézményben tanuló diák részére 300 e Ft
támogatás került kifizetésre.
A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok
2019. évben az óvodába beíratott gyermekek száma 80 fő. 2015. szeptembere óta az óvodás
gyermekek térítésmentesen kapnak étkezést. Az év során átlagosan 4 gyermeknek kellett térítést
fizetnie, a család jövedelme alapján. Az óvodában átlagosan 65 gyermek étkezett az év során.
Általános iskola tanulói közül 151 fő vette igénybe az étkezést. A 151 fő étkezők közül 50 %-os
kedvezményben részesült 28 fő, 100 %-os kedvezményezett 68 fő volt. Normatív kedvezményben
nem részesülő, étkezést igénybe vevő tanuló száma 55 fő volt.
A gyermekétkeztetést 2019. évben vásárolt élelmezés útján biztosította az önkormányzat.
A gyermekek napközbeni ellátásának, a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele
Bölcsődei ellátás biztosításának módja
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által építettet bölcsőde a következő
2019/2020. nevelési évtől megkezdte működését. Az intézmény fenntartója a Kéthelyi Óvoda
Intézményfenntartó Társulás, melynek tagjai a Balatonújlak és Kéthely Község Önkormányzata. A
bölcsődébe ebből kifolyólag Kéthely és Balatonújlak községek területéről a bölcsődét igénylő
gyermekek felvételét, a létszámhatárig biztosítja.
Feladata: A családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek gondozása, és nevelése, harmonikus testiszellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A bölcsőde 12 férőhellyel működik.
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Létszámok, hónapokra lebontva
Kéthely B.újlak B.máriafürdő B.berény B.keresztúr B.Szentgyörgy Összesen Fizetős
Szeptember
hó

6 fő

1 fő

1 fő

1 fő

9 fő

1 fő

Október hó

8 fő

1 fő

1 fő

1 fő

11 fő

2 fő

November hó

9 fő

1 fő

1 fő

-

1 fő

12 fő

2 fő

December hó

9 fő

1 fő

1 fő

-

1 fő

12 fő

2 fő

Személyi és tárgyi feltételek
Egy csoportban két kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket. A munkájukat 1 fő bölcsődei dajka
segíti. A bölcsődei dolgozók létszám, és szakképzettség, a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendeletben
foglalt előírásoknak megfelel.
Tárgyi feltételek az ellátás biztosításához megfelelőek.
A gyermekek étkezéséről vásárolt étkeztetés formájában gondoskodunk. Az önkormányzat
konyháját az Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft. működteti, a bölcsődei étrend és az
ételek minősége a korcsoport előírásának megfelelő.
A játékkészlet egészségügyi és pedagógiai szempontoknak és a gondozott gyerekek korának,
fejlettségének megfelelő. Az udvari játékok fejlesztése pályázati forrásból finanszírozható, ami
jelenleg folyamatban van.
A bölcsődei só szobát, a bölcsődéseken kívül az óvodások is használhatják kiscsoportos keretek
között.
Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft-nek az óvodai ételek minőségének romlását azonban,
már szükséges volt jeleznem, a panasz jelzése és kivizsgálása után észrevehető volt a minőségi
javulás. (2019)
Gyermekek átmeneti gondozása
Önálló helyettes szülő
A helyettes szülői ellátás – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás keretében került biztosításra, de a
szolgáltatás 2017. március 27-én jogerősen megszűnt.
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatai
Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen szakmai ellenőrzés
2019. évben nem volt.
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
Összességében jónak értékelve a 2019. év során elvégzett munkát, az elért eredmények szinten
tartása, javítása a cél a 2020. évben. Idén kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a jelzőrendszeri
tagokkal való kapcsolat minél jobb kialakítására, erősítésére. Törekedni fogunk a jelzőrendszeri
munka fejlesztésére, valamint az önkéntesek még szélesebb körű bevonására.
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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.
A bűnmegelőzési program bemutatása
Bűnmegelőzési program 2019-évre is készült. A programok szervezője a Széchenyi István Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, - négy előadás - a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ – két
előadás – és a Marcali Rendőrkapitányság – négy előadás - megtartására került sor.
Az előadások nagy része elsősorban fiatalkorúaknak, diákoknak szólt. Az előadások témája –
Általános Iskola Kéthely:
Szalai Miklós
iskolapszichológus
Marcali
rendőrkapitányságifjúságvédelem:
Fábos Edit
Marcali
rendőrkapitányságifjúságvédelem:
Fábos Edit
Szociális Szolgáltató
Központ: Hosszúné Tóth
Rita intézményvezető
Általános Iskola KéthelyBalatonkeresztúri
Rendőrőrs:
Holdosi Attila
főtörzsőrmester
Marcali
rendőrkapitányságifjúságvédelem:
Fábos Edit
Marcali
rendőrkapitányságifjúságvédelem:
Fábos Edit
Általános Iskola KéthelyMarcali
rendőrkapitányság:
Harangozó Imre-Bognár
Bálint

Az internet veszélyei,
digitális függőség

Általános Iskola Kéthely 5-8. évfolyam

2019. január 1
alkalom

Az internet veszélyei,
helytelen használata,
visszaélések

Általános Iskola Kéthely 7-8. évfolyam

2019. február
15.

A bűnmegelőzésről
általában

Általános Iskola Kéthely 7. évfolyam

2019. március
28.

Szociális Szolgáltató Központ Idősek

Személyes adatok védelme Klubja, Napsugár Klub

2019. április:
2 alkalom

Kapcsolattartásaktualitásokintézményvezetés

Általános Iskola Kéthely

2019. május
13.

Drogprevenció

Általános Iskola Kéthely 7-8. évfolyam

2019. június
3.

Drogprevenció

Általános Iskola Kéthely 5-6. évfolyam

2019. június
5.

Bűnmegelőzési,
balesetvédelmi előadás

Kúltúrház Kéthely: nyári tábor

2019. július: 2
alkalom

Kúltúrház Kéthely: nyári tábor

2019.
augusztus: 2
alkalom

Szociális Szolgáltató Központ Idősek
Klubja, Napsugár Klub

2019.
október: 2
alkalom

Általános Iskola KéthelyMarcali
rendőrkapitányság:
Harangozó Imre-Bognár Bűnmegelőzési,
Bálint
balesetvédelmi előadás
Szociális Szolgáltató
Központ: Hosszúné Tóth
Rita intézményvezető
Biztonságban Kéthelyen

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokról minden évben a Somogy Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámügyi Osztályának tájékoztatást küldünk.
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A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
Községünkben működő civil szervezetek – Kéthelyért Egyesület, Kéthelyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, a Kéthelyért Polgárőr Egyesület, a Kéthelyi Gazdakör, valamint a Kéthelyi
Sportegyesület - többségüknek jelentős a fiatalokat összefogó tevékenysége, főleg szabadidős
programok szervezésében aktívak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést
tárgyalja meg és fogadja el.
Kéthely, 2020. június 12.
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
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Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ
8713 Kéthely, Hunyadi u. 10.
Tel.: 85/339-150
E-mail: rita.hosszu@gmail.com

BESZÁMOLÓ
a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi
munkájáról

Kéthely, 2020. április 29.
Hosszúné Tóth Rita
intézményvezető

Intézményünk a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
és a 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról előírásai szerint végzi
tevékenységét.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat adatai:
A szolgálat neve: Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye:
8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.
Fenntartó neve, székhelye:Kéthely és Környéke Szociális Társulás
8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.
Intézményünk a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
és a 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról előírásai szerint végzi
tevékenységét.
Ellátási terület, ellátottak köre: 6 község (Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál,
Pusztakovácsi, Libickozma, Táska) közigazgatási területén valósul meg.
A 6 település lakosság száma (2019.12.31.) 4.928 fő, 0-17 éves korú gyermekek száma 897
fő, melyből a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 254
fő, ami a kiskorúak 28%-a.
Családsegítők (2fő)
A családsegítők körjegyzőségi felosztásban végezték a családsegítés feladatait:
Ellátott települések
Család-és
Képesítés
Gyermekjóléti
Lakosságszám-18 év alattiak-RGYK
szolgáltatás
Balatonújlak
493 fő- 50 fő
2 fő
1 fő 8 órás családsegítő
Szociális
Kéthely
2.331 fő- 337 fő
24 fő
Dávid Judit
munkás
Somogyszentpál
814 fő- 214 fő 132 fő
helyettesítéssel ellátott
körzet
Összesen:
3638 fő- 601 fő 158 fő
Pusztakovácsi
Libickozma
Táska
Összesen:
Összes létszám:

847 fő- 211 fő 48 fő
43 fő- 4 fő
3 fő
400 fő- 81 fő 45 fő
1.290 fő- 296 fő 96 fő
4.928 fő- 897 fő 254 fő

1 fő helyettesítő
családsegítő
Hosszúné Tóth Rita

Szociális
munkás

Személyi feltételek
2019. 02. 01-vel sikerült betölteni a lassan egy éve hirdetett családsegítői állás helyet, így az
év nagy részében, szeptemberig 2 fő 8 órás családsegítő látta el a családsegítői feladatokat.
Szeptember 4.-vel az 1 éve dolgozó családsegítőnk kérte másik szolgáltatóhoz való
áthelyezését, így az ő körzetét az év hátralévő részében helyettesítéssel láttuk el.
Tárgyi feltételek (15/1998. NM rendelet)
Kéthelyen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a Szociális Szolgáltató Központ épületében
tartja ügyfélfogadását, az ellátott településeken (Balatonújlak, Somogyszentpál, Táska,

Pusztakovácsi és Kürtöspuszta) az Önkormányzatok épületében kaptunk helyet az
ügyfélfogadás számára. Az irodahelyiségekben vezetékes telefon-fax, mobiltelefon,
számítógép, nyomtató, fénymásoló használata, internet hozzáférés megoldott. A váróhelyiség
szintén minden településen biztosított.
A családsegítők a településekre saját gépjárművel járnak ki, melyet útiköltség elszámolással
használnak.
Ügyfélfogadás rendje:
A család- és gyermekjóléti szolgálat a lakosságot elérhetőségéről, szolgáltatásairól, az
ügyfélfogadás rendjéről a települések hirdetőtábláin tájékoztatja. Közterületi plakátokkal
informálja a településen élőket a számukra biztosított egyéb szolgáltatásokról. Telefonos
elérhetőségünk következtében az ügyfél kérésére egyéb időpontokban is rendelkezésre állunk,
hétköznap, munkaidőben.
Dokumentáció:
A szolgálat dokumentációját az EMMI által kiadott protokollok, szakmai ajánlások és
dokumentációs vonalvezetőben leírtak alapján készítjük.
A napi forgalomról és nyilvántartásról:
• tájékoztatási nyilatkozat és adatkezelés
• a TAJ-alapú nyilvántartási rendszer
• heti jelentés
• éves KSH statisztika a Szolgálat működéséről
1. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, illetve a családok
problémáinak megelőzése, élethelyzetének javítása, támasznyújtásuk érdekében végzett
feladatok.
A szolgálat tájékoztatja a vele kapcsolatba kerülő gyermekeket, illetve felnőtteket mindazon
jogokról, támogatásokról, ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak testi, lelki egészségük
biztosításával, a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítésével, és az
egészséges személyiségfejlődésük biztosításához szükségesek. A rászorult családok
információval való ellátása, tanácsadás, szakemberhez irányítás a családsegítő feladata.
Anyagi támogatásokhoz, ellátásokhoz történő segítségnyújtás:
- Az anyagi támogatások igényléséhez az önkormányzattól igényelhető támogatásoknál a
különböző kérvények megírásában nyújtunk segítséget. Arra törekszünk, hogy ügyfeleink
saját maguk is képesek legyenek ügyeikben eljárni: nyomtatványok kitöltésében,
értelmezésében segítünk, de a meglévő képességek felhasználásának elvét preferáljuk.
- Lakossági felajánlások által folyamatosan tudunk ruhaadományt, bútort és tartós műszaki
cikkeket osztani, amit az önkormányzatok segítségével tudtunk az igénylők részére
kiszállítani.
- Ruhabörzéket több alkalommal szerveztünk a településeken, mert folyamatos igény van rá.
- Az állam által – RSZTOP pályázati keretből – adományozott tartós élelmiszer csomagok
kiosztásában közreműködtünk (tájékoztató levelek kiadása, csomagosztáson való jelenlét
Kéthely és Balatonújlak településeken).
- Az önkormányzatok szociális bizottságának felkérésére, a határozatokban foglaltak szerint
rendszeresen közreműködünk a rendkívüli települési támogatások célorientált
felhasználásában.

A Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége települések szerint (Intézményi statisztika
2019.12.31)
Település

Kor
Nem
Kéthely Ffi
Nő
Balaton- Ffi
újlak
Nő
Somogy- Ffi
szentpál Nő
Táska

Ffi
Nő
PusztaFfi
kovácsi
Nő
Összesen Ffi
Nő

Gondozottak száma (együttműködési megállapodás alapján) 2019.
0-2 3-5 614- 18- 25- 35- 50- 62<= Össz Családok
13 17
24
34
49
61
száma
2
6
1
1
1
11
21 fő
1
1
3
5
10
9 család
1
2
2
1
1
1
8
14 fő
1
2
1
1
1
6
6 család
2
4
1
1
1
9
27 fő
1
3
2
4
2
6
18
13
család
1
1
2
5 fő
1
1
1
3
4 család
1
7
1
9
26 fő
1
2
3
2
1
3
5
17
9 család
(11+8+9+2+9) 39 fő
93 fő
(10+6+18+3+17) 54 fő
41
család

A 2019. évben a gondozott személyek/családok száma a 2018. évhez képest jelentősen nőtt
(44 -ről -93 főre, a családok száma pedig 34-ről- 41 családra) mert a szociális segítőmunka
keretében eredményesség miatt 2018-ban lezárt családok nagy része 2019-ben újra ellátásba
került.
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett feladatok.
Szakmaközi értekezletek száma: 19 alkalom/2019. év
 ebből jelzőrendszeri ülés 7 alkalom
 a 2018. évről szóló jelzőrendszeri települési tanácskozást 2019. 02. 25-én
megtartottuk
 Marcali SZESZK. Család- és Gyermekjóléti Központban módszertani
megbeszélések (12 alk.)
2019-ben összesen 7 szakmaközi megbeszélést tartottunk, melynek fő helyszíne Kéthely
település volt. A szakmaközi megbeszélések témáit a jelzőrendszer működésének kibontása
köré építettük fel, hogy a jelzőrendszeri tagokban tudatosuljon mi a feladatuk és kötelességük.
Ezt a témát települési szinteken is megbeszéltük. A szakmaközi megbeszélések témáit minden
évben az aktualitásokat és a jogszabályi változásokat figyelembe véve határoztuk meg, a
jelzőrendszeri tagok javaslatait is beépítve.
Szakmaközi megbeszélések témái és időpontjai:
1. 2019. 02. 25. KÉTHELY Önkormányzat tanácsterem

Téma: A járási jelzőrendszeri tanácsadó tevékenysége
Előadó: Hámos Zsuzsanna járási jelzőrendszeri tanácsadó
2. 2019. 04. 15. KÉTHELY Önkormányzat tanácsterem
Téma: A jelzőrendszer működésének bemutatása, adatvédelmi és titoktartási kérdések
Előadó: Dávid Judit családsegítő
3. 2019. 04. 15. PUSZTAKOVÁCSI Polgármesteri Hivatal
Téma: A jelzőrendszeri tagok tevékenysége, feladatai. A családsegítő munkájának
bemutatása.
Előadó: Petri Ágnes családsegítő
4. 2019. 04. 18. TÁSKA Polgármesteri Hivatal
Téma: A jelzőrendszeri tagok tevékenysége, feladatai. A családsegítő munkájának
bemutatása.
Előadó: Petri Ágnes családsegítő
5. 2019. 04. 25. SOMOGYSZENTPÁL Polgármesteri Hivatal
Téma: A jelzőrendszeri tagok tevékenysége, feladatai. A családsegítő munkájának
bemutatása.
Előadó: Petri Ágnes családsegítő
6. 2019. 11. 20. KÉTHELY Önkormányzat tanácsterem
Téma: A jelzőrendszer szerepe a szociális diagnózis készítésében
Előadó: Hámos Zsuzsanna járási jelzőrendszeri tanácsadó
7. 2019. 12. 10. SOMOGYSZENTPÁL Polgármesteri Hivatal
Téma:
- A jelzőrendszer törvényi szabályozásának áttekintése
- A jelzőrendszer működésének értékelése
- Javaslatok a további működtetetéshez, aktuális problémák feltárása
- Témák felvetése, összegyűjtése a 2020. évi szakmaközi megbeszélésekre
Előadó: Dávid Judit családsegítő
Jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma településenként 2016-2019:
Sorszám

Település neve

Jelzések
száma
összesen
2019

Jelzésekből
kiskorúra
vonatkozó
2019

Jelzésekből
felnőttre
vonatkozó
2019

Jelzések
száma
2018

Jelzések
száma
2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen

Kéthely
Balatonújlak
Somogyszentpál
Táska
Pusztakovácsi
Libickozma

20
3
18
4
26
0
71

17
3
16
4
26
0
66

3
0
2
0
0
0
5

13
5
7
5
32
1
63

9
3
23
3
12
0
50

Jelz
ések
szá
ma
2016
3
3
18
7
11
0
42

Átlagosan 2016-2019-es évek között 56 jelzés érkezett szolgálatunkhoz. A 2019. évben a
jelzések száma a korábbi évekhez képest jelentős mértékben nőtt, ami a jelzőrendszeri tagok
szorosabb együttműködésével és sajnos a problémák növekedésével indokolható. A 71
jelzésből kiskorúra vonatkozóan 66 jelzés érkezett, ami a jelzések 93%-a, ez hosszú távon
jelzi, hogy a szolgálat elsősorban gyermekekre fókuszál. Felnőtt személyre vonatkozóan
mindössze 5 jelzés (az összes jelzés 8%-a) érkezett.
A legtöbb jelzést Pusztakovácsi, Kéthely és Somogyszentpál lakosságára vonatkozóan
kaptunk. Mindössze egy településre vonatkozóan (Libickozma) nem érkezett egy jelzés sem,
köszönhetően az alacsony lakosságszámnak, hisz a 43 főből a 0-17 éves korú gyermekek
száma 4 fő.
Szolgálatuk minden jelzés estén felveszi a kapcsolatot a szülővel, szükség eseté gondozásba
veszi a családot, de az eseti gondozás is több esetben eredményhez vezetett.
Jelzések a jelzést tevők magánszemély/szervezet szerint településenként és összesen:
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Jelzést tevő
magánszemély/szervezet
Települések
Egészségügyi szolgáltató
Védőnő
Személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatók
ebből
(03-ból):
családés
gyermekjóléti szolgálat
ebből
(03-ból):
családés
gyermekjóléti központ
Kisgyermekek napközbeni ellátását
nyújtók
Átmeneti gondozást biztosítók
Menekülteket befogadó állomás,
menekültek átmeneti szállása
Köznevelési intézmény
Rendőrség
Ügyészség, bíróság
Pártfogó felügyelői szolgálat
Egyesület, alapítvány, egyházi jogi
személy
Áldozatsegítés
és
kárenyhítés
feladatait ellátó szervezet
Állampolgár, gyermek és felnőtt
érdekeit
képviselő
társadalmi
szervezet
Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi, betegjogi képviselő
Gyámhivatal
Munkaügyi hatóság
Katasztrófavédelem
Közüzemi szolgáltatók
Összesen:

Jelzések száma
Kéthely

Balatonújlak

4
3

Somogyszentpál
0
2
4

Összes
jelzés
Táska
1

Pusztakovácsi
2
5

1

(2)
(3)

(2)

(2)
(1)

(6)

3

11

3

6
3

3

2

13
1

35
3
1

4

4

1

1

2

20

7
7
8

2

3

18

4

26

71

Az adatok elemzéséből kitűnik, hogy a jelzések 49% a köznevelési intézményektől érkezik,
10-10% az egészségügyi szolgáltatóktól és a védőnőktől. 11% a szociális szolgáltatóktól, 44% az óvodáktól és a rendőrségtől, 3% a gyámhivataltól, 6% az állampolgároktól és 1,5-1,5%
az ügyészségtől és az önkormányzattól. A köznevelési intézmények szinte minden esetben
igazolatlan hiányzás miatt jeleztek, míg az óvodákból szülői elhanyagolás és tetvesség miatt
érkezett jelzés. Az egészségügyi szolgáltatók kiskorúak és felnőttkorúak elhanyagolásával
kapcsolatban, valamint kiskorúak várandóságával kapcsolatban jeleztek.
Jelzések a jelzett problémák típusa szerint településenként és összesen:
Sorszám

Jelzett problémák típusai

Települések
Kéthely

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Életviteli
Családi- kapcsolati konfliktus
Családon belüli bántalmazás
Elhanyagolás
Ebből (04-ből): oktatási, nevelési
elhanyagolás
Ebből (04-ből): felnőttre
vonatkozóan (családi, intézményi)
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való
beilleszkedési nehézség
Magatartászavar,
teljesítményzavar
Fogyatékosság, retardáció
Lelki- mentális pszichiátriai
betegség
Szenvedélybetegség
Egyéb egészségi probléma,
egészségkárosodás következménye
Foglalkoztatással kapcsolatos
Anyagi (megélhetési, lakhatással
összefüggő)
Ügyintézéssel kapcsolatos
Információkéréssel kapcsolatos
Egyéb
Összesen:

6
2

Összes
jelzés

Balaton- Somogy- Táska
újlak
szentpál
4

Pusztakovácsi
7

5
(3)

2
(2)

1
2
(2)

2
(2)

2
(2)

17
2
1
13
(11)

4

1

3

1

1

10

2

6

8

1

2

4

1

1

7
26

4
1
10
71

1

1
1
20

3

3

2
18

1
4

Az igazolatlan hiányzások miatt a legtöbb problémát az életviteli (24%) és az oktatásinevelési elhanyagolás jelentette (15%). Nagy arányban fordul még elő a gyermeknevelési és
egyéb probléma miatti jelzés 14-14% és a magatartás-teljesítményzavar miatti jelzések (11%).
A jelzésre tett intézkedések közül a leggyakoribb az információnyújtás (28%), a közvetítés
központhoz (17%), a családlátogatás (15%) esetkonferencia (11%), valamint az ügyintézés és
a tanácsadás (10-10%), amelyek sok esetben együtt használt szociális munkaformák.

3. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka
Védelembe vett gyermek
(8)
Alapellátásban gondozott
(30)
Pártfogói felügyelet alatt
(2)
Nevelésben lévő
gyermek (20)

Balatonújlak Kéthely Somogyszentpál Táska Pusztakovácsi
2
3
1
1
1
4

7

2

6

11

0

0

2

0

0

0

1

8

6

5

A veszélyeztetettség fő okai:
Balatonújlak: gyermeknevelési probléma, család életvitele
Kéthely: gyermeknevelési probléma, család életvitele, oktatási-nevelési elhanyagolás
Somogyszentpál: gyermeknevelési probléma, család életvitele, oktatási-nevelési elhanyagolás
Táska: gyermeknevelési probléma, család életvitele, oktatási-nevelési elhanyagolás
Pusztakovácsi: gyermeknevelési probléma, család életvitele, oktatási-nevelési elhanyagolás,
magatartászavar
Megtett gyámhatósági intézkedések a 2019. évben:
• ideiglenes elhelyezés és új nevelésbe vétel: nem volt
• új védelembe vétel: 3 (Balatonújlak, Kéthely)
Szakmai tevékenység (beleértve a Szolgálatot eseti jelleggel felkereső kliensekkel folytatott
egyszeri tevékenységet is):
Település
Kéthel Balatonújla Somogyszentpá Tásk Pusztakovács összese
y
k
l
a
i
n
299
130
119
74
261
Tevékenységek
883
száma
89
33
39
50
205
Szolgáltatásba
416
n részesülők
száma (fő)
Település
Kéthely Balatonújlak Somogyszentpál Táska Pusztakovácsi összesen
168
30
12
13
49
Családlátogatás
272
34
19
34
10
32
Segítő
129
beszélgetés
23
12
12
23
30
Ügyintézés
100
27
23
21
11
30
Információ
112
17
24
27
12
42
Tanácsadás
122
19
18
4
17
Konfliktus
58
kezelés
11
4
9
5
61
Egyéb
90
tevékenységek
Vérszerinti családgondozás: nem volt

Utógondozás: nem volt
Egyéb adatok:
Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása: 1 esetben történt (1
család).
Válsághelyzetben lévő nagykorú várandós anya megsegítése: 1 esetben történt
Örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos feladata Szolgálatunknak a 2019-es évben nem
volt.
Az ellátási terület sajátosságai, kiemelt problémái: az aprófalvas településszerkezet,
települési elzártság, a foglalkoztatási nehézségek jelentik.
Kiemelt problémák közé tartoznak a családok anyagi, életviteli, gyermeknevelési problémái, a
gyermekek magatartás-, teljesítményzavara, az oktatási intézménybe való beilleszkedés
nehézségei, a családon belüli konfliktusok és a szülői elhanyagolás. A családok többségénél a
veszélyeztető okok halmozottan jelentkeznek.
A családgondozás eredményességet nagymértékben befolyásolja a szülők együttműködési
készsége, a jól megválasztott beavatkozási technikák, a rendelkezésre álló megfelelő
eszközrendszer (pl. szakemberek elérhetősége). Ennek hiányában nagyon nehéz eredményt
elérni a gondozott családoknál. Viszonylag kevés a lezárható esetek száma, inkább jellemző
az ellátási forma változás (pl. alapellátásból védelembe vétel). A lezárt esetek is rövid időn
belül újra visszakerülnek a rendszerbe.
Az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági folyamatai egy mindinkább gyorsuló változást
idéztek elő. Ezek a folyamatok nagymértékben hatnak a családok helyzetére. Nőtt a válások, a
különélések és a házasságon kívül született gyermekek száma. A megváltozott együttélési
minták nyomán a család fogalma és egyúttal funkciója is megváltozott.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a társadalom egyre nagyobb hányada nem tud lépést tartani a
változásokkal, nem vagy csak segítséggel tudja kezelni a nehézségeket. A családok és a
gyermekek egyre nagyobb és egyre összetettebb problémákkal küzdenek.
A védőnők munkája során tapasztalt nem jelzett problémák (a beszámolók alapján):
- az anyagi biztonság hiánya nehezíti a családok mindennapi megélhetését,
- a családok alacsonyabb műveltségi és iskolázottsági szintje jelentősen befolyásolja a
napi munkát,
- önkormányzati segítség nélkül sokan nem tudnának a távolabbi kórházba (Kaposvár)
bejutni,
- esetenként előforduló személyi higiénés problémák (tetvesség, rühesség, tisztasági
probléma),
- munkanélküliség miatt fellépő problémák: tüzelőhiány, gyógyszer kiváltási nehézség,
közüzemi tartozások,
Védőnői javaslatok a gyermekek helyzetének javítására:
- nagyobb mértékű gyermek központúság, minden téren elérhető szaksegítség
- élelmiszer adományok gyűjtése, kiosztása
Az ellátási területen lévő óvodák helyzete:
Gyermeklétszám
Hátrányos
Település

Ebből

BTM státusz

helyzetűek
száma
Kéthely
Somogyszentpál
Táska
Pusztakovácsi

95+5
37
8
33

halmozottan
hátrányos
helyzetű
12
20
5
15

7
20
3
11

16

A hátrányos helyzetű gyermekek (érzelmileg, értelmileg) fokozottabb odafigyelést, több
gondozást, fejlesztést igényelnek. Az óvodákban a gyermekek nagy része részesül heti
rendszerességgel valamilyen fejlesztésben (logopédiai fejlesztés, gyógytestnevelési ellátás,
Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított fejlesztés).
Az óvodákban felmerülő problémák:
- visszatérő probléma, hogy a szülők a gyermeket betegen is elküldik, így a többi gyerek
is megfertőződhet,
- a fejtetű időnkénti megjelenése,
- személyi higiénés problémák (mosdatlanság, koszos ruha)
Az ellátási területen lévő iskolák helyzete:
Gyermeklétszám
Település

Kéthely
Pusztakovácsi
Somogyfajsz

Balatonkeresztúr

179
38
PusztakovácsiKürtöspuszta (felső
tagozatosok) 40
Balatonújlakiak 13
Kéthely10

Ebből
halmozottan
hátrányos
helyzetű

Hátrányos
helyzetűek
száma

RGYK

79
36
15

47
19
11

76
36
30

0
0

0
0

0
0

Az iskolákban felmerülő problémák:
- igazolatlan hiányzás, magas számú igazolt hiányzás
- tarthatatlan magatartás, agresszív magatartás tettlegességgel párosulva, verbális
erőszak
- szülői elhanyagolás, állandó egészségügyi problémák (fejtetvesség, ápolatlanság, idült
hurutos állapot)
A jelzőrendszer működése során tapasztalt hiányosságok:
- Az óvodák jelzésével kapcsolatban két véglet tapasztalható:
• nem jeleznek, mert saját kompetenciájukon belül akarják megoldani a
problémát, így néhány szülőtől értesülünk a tarthatatlan állapotokról,

•

-

minden saját hatáskörben megoldható probléma esetén is jeleznek, pl.: kabát
nélkül ment a gyerek, nincs csere ruhája, stb.
A háziorvosok nagy része nem jelez semmit, a szakmaközi értekezleteken és az éves
települési tanácskozáson sem vesznek részt.
A jelzések nagyon sokszor szóban (telefonon) érkeznek, írásban nem kapjuk meg.

A jelzőrendszer működésének javítására tett javaslataink:
- Továbbra is szükségesnek tartjuk a fokozott információ nyújtását a
segítségnyújtási lehetőségekről, elérhetőséggel, melyet közreadunk, plakátokra
kihelyezünk.
- A szakmaközi értekezleteket a jövőben is kivisszük az ellátott településekre, ami
főként Somogyszentpált, Táskát és Pusztakovácsit érinti, mert a nagyobb
távolságból nehezebb nekik Kéthelyre bejönni. Így a jelzőrendszeri tagok minden
szereplője (óvoda, iskola, védőnő, háziorvos, szociális ügyintéző) helyben lesz.
- A háziorvosok együttműködési hiányának kompenzálására az asszisztensekkel
alakítunk/alakítottunk ki minden településen kapcsolatot, ami nagyon jónak
mondható.
- A jelzőrendszeri tagok figyelmének felhívása az írásban történő esetjelzések
fontosságára, mert még mindig vannak, akik a szóbeli jelzést részesítik előnyben,
ami nagymértékben nehezíti a munkát.
- Szorosabb együttműködés lehetőségének felmérése az óvodákkal, iskolákkal.
- A családsegítő bevonása a település programjaiba, eseményeibe
- A családsegítő bevonása a prevenciós tevékenységekbe iskolák, óvodák esetén
- A védőnők javaslatai:
• több közös családlátogatásra kerüljön sor, közös álláspont kialakítása,
képviselése,
• egymás munkájának elismerése, tiszteletben tartása
Összegzés:
Szolgálatunk az éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítésénél igyekszik megoldást
találni a jelzőrendszer működése során feltárt hiányosságok megszüntetésére. A
jelzőrendszeri tagok javaslatit beépítve készítjük el a 2020. évi intézkedési tervet.
Továbbra is hirdetjük a betöltetlen családsegítő állás helyet, hogy az előírt szakmai
létszámot biztosítani tudjuk. A létszámfeltöltéssel a családsegítők egyéni terhei
megoszlanak, így csökken majd az egy főre jutó adminisztráció, melynek következtében
több időt tudunk majd fordítani a prevenciós tevékenységekre és szabadidős
rendezvényekre.
Kelt: Kéthely, 2020. 04. 29.
Készítette:

intézményvezető

Hosszúné Tóth Rita

Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
8713 Kéthely
Ifjúság u. 27.

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a
Kéthelyi Napsugár Óvodában és Bölcsődében

2020.06.18
Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvodánk fogadni tudja a két és féléves /hároméves gyermekeket egészen a
tankötelezettség kezdetéig, és ellátjuk a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is.
Óvodánk feladat-ellátási köre a bölcsődei ellátással kiegészült, az ezekhez szükséges
dokumentumok elkészültek, a munkatársak pályáztatása megtörtént, a bölcsődei beíratás
lezajlott. A Bölcsőde nyári nagytakarítása, felszerelése munkaidő átszervezéssel, megtörtént.
A törvény által előírt képesítésű 2 fő csecsemő-és kisgyermeknevelő, valamint bölcsődei
dajka felvétele augusztus 15-tel megvalósult. Augusztus 15-től működési engedéllyel
rendelkezünk, mint: Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde.
2019. szeptember 1-től, az új 12 férőhelyes Bölcsődénkbe már tudtuk fogadni a gyermekeket.

Óvoda
Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő és a 32/2012.
(X.8) EMMI rendelet- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveinek
figyelembevételével a nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető által jóváhagyotthelyi óvodai pedagógiai programunk alapján folyik.
A gyermekvédelem, azoknak a jogi, egészségügyi, szociális és nevelési eszközöknek az
összessége, amelyek a gyermekek harmonikus személyiségének kibontakoztatását szolgálják,
és biztosítják számukra azt a különleges védelmet, amelyet fizikai és szellemi érettségük
hiánya indokol.
 Szélesebb értelemben ide tartozik a gyermeket nevelő családok felé irányuló pénzbeli
vagy természetbeni támogatás és szolgáltatás, amely segíti a szülőket abban, hogy
gyermekeiket felnevelhessék, és ne alakuljon ki a gyermeket veszélyeztető helyzet a
családban.
 A

nevelő-oktató

intézmények

gyermekvédelmi

feladatait

gyermekvédelmi törvény és a közoktatási törvény szabályozza.
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alapvetően

a

 A gyermekvédelem szorosan kapcsolódik óvodánk pedagógiai tevékenységéhez.
Összefügg azzal, hogy az óvodában olyan légkört, pedagógiai tevékenységet kell
kialakítani, amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyermek,
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerüljön.
 A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy
minden gyermek részére biztosítsa a fejlődéséhez szükséges
o feltételeket
o lehetőségeket

–

a

gyermek

képességeinek,

tehetségének

kibontakoztatásához, hogy szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat,
amelyek születésénél, családi, vagyoni helyzeténél vagy bármilyen más oknál
fogva fennállnak.
 Fontos a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel együttesen a
gyermek iránti felelősség ébrentartása. Tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása
azokkal a családokkal, akik segítséget kérnek, vagy látszólag segítségre szorulnak.
 A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás
jelenti. A gyermekvédelmi munka fő céljának a prevenciót tekintjük, amely során
szeretnénk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását.
 A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a
normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt
növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi
otthonokban érezteti hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek
káros hatása megjelenik az óvodában is, a gyermekek teljesítmény-, magatartás-, és
kapcsolatzavarainak formájában.
 Az óvodai gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek
minden problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt
érzékelhető először.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 5.§-a,
meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: „olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését gátolaja vagy akadályozza”.
Óvodánkban veszélyeztetett gyermek nincs.
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A kapcsolattartás elvei, amit a vezetőnek és az óvodapedagógusoknak is alkalmazni kell!
•

Türelem.

•

Tolerancia.

•

Titoktartás.

•

Kölcsönös elvárások ismerete.

•

Segítségnyújtás.

•

Szülői értekezletek metodikai gazdagítása.

•

Reális és tapintatos információközlés.

•

Jó partneri kapcsolat kialakítása.

•

Szülők elsődleges szerepének erősítése.

•

Tételezd a legjobbat a szülőről!
Törvényi előírásból eredő feladataink:

 A gyermekvédelem, azoknak a jogi, egészségügyi, szociális és nevelési eszközöknek
az összessége, amelyek a gyermekek harmonikus személyiségének kibontakoztatását
szolgálják, és biztosítják számukra azt a különleges védelmet, amelyet fizikai és
szellemi érettségük hiánya indokol.
 Szélesebb értelemben ide tartozik a gyermeket nevelő családok felé irányuló pénzbeli
vagy természetbeni támogatás és szolgáltatás, amely segíti a szülőket abban, hogy
gyermekeiket felnevelhessék, és ne alakuljon ki a gyermeket veszélyeztető helyzet a
családban.
 A

nevelő-oktató

intézmények

gyermekvédelmi

feladatait

alapvetően

a

gyermekvédelmi törvény és a közoktatási törvény szabályozza.
 A gyermekvédelem szorosan kapcsolódik óvodánk pedagógiai tevékenységéhez.
Összefügg azzal, hogy az óvodában olyan légkört, pedagógiai tevékenységet kell
kialakítani, amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyermek,
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerüljön.
 A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy minden
gyermek részére biztosítsa a fejlődéséhez szükséges
-feltételeket,
-lehetőségeket – a gyermek képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához,
hogy szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi,
vagyoni helyzeténél vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak.
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 Fontos a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel együttesen a
gyermek iránti felelősség ébrentartása. Tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása
azokkal a családokkal, akik segítséget kérnek, vagy látszólag segítségre szorulnak.
 A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás
jelenti.
 A gyermekvédelmi munka fő céljának a prevenciót tekintjük, amely során szeretnénk
megakadályozni

a

veszélyeztetett

státusz

kialakulását.

A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a
normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt
növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi
otthonokban érezteti hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le.
 A fentiek káros hatása megjelenik az óvodában is, a gyermekek teljesítmény-,
magatartás-, és kapcsolatzavarainak formájában.
Az óvodai gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek
minden problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt érzékelhető
először.
A probléma megelőző gyermekvédelem hivatott arra, hogy megelőzze, elhárítsa, enyhítse
azokat az ártó környezeti tényezőket, amelyek gátol(hat)ják a gyermekek egészséges testi,
lelki, szellemi fejlődését.
A preventív gyermekvédelem egyik legfontosabb intézménye az óvoda.
A gyermekek életük jelentős részét itt töltik. Személyiségük fejlődése során megjelenhetnek
hiányosságok, problémák: teljesítmény-, viselkedés- vagy kapcsolatzavar.
Óvodánk fontos feladata, hogy megelőzzük, illetve pedagógiai, szociális eszközökkel,
szükség esetén szakember bevonásával (logopédus, fejlesztő pedagógus, szociális szakember)
próbáljuk segíteni a a rászoruló gyermekek zavartalan fejlődését.
A megelőző gyermekvédelem differenciált nevelőmunkát, a rászorultságnak megfelelő
szociális gondoskodást, valamint a gyermek érdekében a szülő támogatását, tájékoztatását
foglalja magába.
A megelőző pedagógiai eszközök eredménytelensége esetén a gyermeket veszélyeztető
körülményekről az intézményvezető ad tájékoztatást a Gyermekjóléti Szolgálat megfelelő
szakemberének.
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Az óvoda pedagógiai véleményével hozzájárulhat a különböző családi problémák törvényes
rendezéséhez, különösen:


Gyermek elhelyezési perekben



Szülői felügyeleti jogosultság szabályozásában



A gyermek és a szülő kapcsolattartásának szabályozásában

A gyermekvédelem fő feladata, hogy megelőzze, elhárítsa és enyhítse a gyermek egészséges
testi és személyiség fejlődését gátló tényezőket. A gyermekvédelmi munka kiindulópontja a
felderítés, az okok feltárása, kezelése. Fontos, hogy a felderítés után a jelzés időben kerüljön a
megfelelő segítő szervhez.
Feladataink:
•

A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása

•

Veszélyeztető okok felderítése, pedagógiai eszközök segítségével a káros hatások
megelőzésére velő törekvés

•

Szükség esetén szakemberhez, szakszolgálatokhoz fordulás.

Intézményvezetői feladatok:
•

A gyermekek érdekeinek érvényesítése, érvényesülésének ellenőrzése.

•

Gyermekbalesetek megelőzése, az ezzel kapcsolatos ügyek intézése.

•

Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése.

•

Egészségügyi vizsgálatok megszervezése.

•

Az 3. életévüket betöltött gyermekek óvodába kerülésének nyomon követése.

•

A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelme.

•

Szükség esetén hatósági intézkedés kezdeményezése

•

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának betartása és betartatása.

•

Megkülönböztetés nélküli gondoskodás a gyermekekről, fokozott odafigyelés, a
problémák felismerése.

•

A gyermekek helyzetének felismerése.

•

Adatszolgáltatás az óvodavezetőnek, szakszolgálat munkatársainak, bíróságnak,
ügyészségnek, rendőrségnek.

•

Kapcsolattartás a szülőkkel.

Óvodapedagógusok feladatai:
•

A gyermekek figyelemmel kísérése az alábbiak szerint:
-

a gyermek viselkedése, magatartása játék során;
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•

-

a gyermek környezetéhez való viszonya;

-

öltözéke, ápoltsága;

-

egészségi állapota; étkezési szokásai.

Bármely fenti szempontban bekövetkező negatív változás jelzés értékű lehet a
gyermek

családjában,

környezetében

lévő

esetleges

problémákra.

Szociális

érzékenységét előtérbe helyezve, a családdal próbálja megbeszélni, feltárni a
problémát. Sikertelenség esetén jelzéssel él a vezető felé, aki a szülővel történt
egyeztető megbeszélés eredménytelensége esetén jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat
felé.
Óvodánk létszáma:75fő (+5fő, SNI besorolás miatt)2019.dec. 31.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma, Kéthely: 2fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, Kéthely: 5fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma, Somogyszentpál:2fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számaSomogyszentpál:4fő
Más településről bejáró gyermekek 2019/2020 nevelési év: 12fő
(Marcali:1fő, Balatonfenyves: 1fő, Somogyszentpál 10fő)
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK KÉTHELY
Nagycsoport:
NÉV

SZÜLETÉSI
IDŐ

ANYJA NEVE
B. Katalin

B. Kristóf

LAKCÍM

ÉRVÉNYES

8713 Kéthely,

2019.09.262020.09.25.

Középső csoport:
NÉV

SZÜLETÉSI
IDŐ

ANYJA NEVE
T. Melinda

B.Barnabás

LAKCÍM

ÉRVÉNYES

8713 Kéthely,

2019.09.262020.09.25.

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK KÉTHELY
Nagycsoport:
NÉV

SZÜLETÉSI
IDŐ

ANYJA NEVE

LAKCÍM

ÉRVÉNYES
2019.03.14-től

K. Eduárdó
Kevin

Középső csoport:
NÉV

SZÜLETÉSI
IDŐ

ANYJA NEVE
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LAKCÍM

ÉRVÉNYES

Folyamatos
2019.01.04-től
2019.03.14-től

F. Ketrin
K.Loretta
K. Marcell

Kiscsoport:
NÉV

SZÜLETÉSI
IDŐ

ANYJA NEVE

LAKCÍM

ÉRVÉNYES
Folyamatos

F. Henrietta

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK SOMOGYSZENTPÁL
Nagycsoport:
NÉV
O. Szabina

SZÜLETÉSI
IDŐ
2013.

ANYJA NEVE
B. Melinda

LAKCÍM
8705 Somogyszentpál,

ÉRVÉNYES
2019.09.21.2020.09.20.

Középső csoport:
NÉV
O. Boglárka

SZÜLETÉSI
IDŐ
2015.

ANYJA NEVE
B. Melinda

LAKCÍM
8705 Somogyszentpál,

ÉRVÉNYES
2019.09.21.2020.09.20.

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK SOMOGYSZENTPÁL
Középső csoport:
NÉV
B. Barnabás

SZÜLETÉSI
IDŐ
2014.

ANYJA NEVE

LAKCÍM

ÉRVÉNYES

B. Elvira

8705 Somogyszentpál,

2019.07.162020.07.15-ig

O.József

2014.

B. Ildikó

8705 Somogyszentpál,

P. Zoltán Edvárd

2015.

P.Julianna

8705 Somogyszentpál,

2019.03.18.2020.03.17.
2019.03.09.2020.03.08.

Kiscsoport:
NÉV
B. Rozália

SZÜLETÉSI
IDŐ
2016.

ANYJA NEVE
B. Krisztina

LAKCÍM
8705 Somogyszentpál,

Térítési díjat fizető gyermekek 2019/2020 nevelési év
H. Sándor
K. Katinka
Sz. Liliána
N. Hédi

Nagycsoport
Középső csoport
Középső csoport
Kiscsoport

2019.09.01-től
2019.09.01-től
2019.09.01-től
2019.10.08-tól
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ÉRVÉNYES
2019.06.14.2020.06.13.

Előforduló és visszatérő eset a fejtetvesség, melyet a szülővel és a védőnővel együttműködve
minden esetben eredményesen sikerült megoldani. Az óvodapedagógusok fokozott figyelme,
vizsgálata elérte célját, a korai észlelés hatására időben sikerült észlelni, tömeges előfordulás
nem történt. A gyermekeket ilyen eset után védőnői igazolással fogadjuk vissza a közösségbe.
Óvodánk kapcsolata a védőnővel és a gyermekjóléti szolgálattal jó, a jelzőrendszer jól
működik.Pár esetben a szülőket, a betegségből felgyógyult gyermek orvosi igazolásának
bemutatására kellett figyelmeztetni, ill. a személyi higiéniás követelmények betartásának
fontosságára.

Bölcsőde
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által építettet bölcsőde a következő
2019/2020. nevelési évtől megkezdte működését. Az intézmény fenntartója a Kéthelyi Óvoda
Intézményfenntartó

Társulás,

melynek

tagjai

a

Balatonújlak

és

Kéthely

Község

Önkormányzata. A bölcsődébe ebből kifolyólag Kéthely és Balatonújlak községek területéről
a bölcsődét igénylő gyermekek felvételét, a létszámhatárig biztosítja.
Feladata:A családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek gondozása, és nevelése, harmonikus
testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A bölcsőde 12 férőhellyel működik.
Létszámok, hónapokra lebontva
Kéthely és B.újlak

B.máriafürdő B.berény B.keresztúr B.Szentgyörgy Összesen Fizetős

Szeptember hó 6 fő

1 fő

1 fő

1 fő

9 fő

1 fő

Október hó

8 fő

1 fő

1 fő

1 fő

11 fő

2 fő

November hó

9 fő

1 fő

1 fő

-

1 fő

12 fő

2 fő

December hó

9 fő

1 fő

1 fő

-

1 fő

12 fő

2 fő

Személyi és tárgyi feltételek
Egy csoportban két kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket. A munkájukat 1 fő bölcsődei
dajka segíti. A bölcsődei dolgozók létszám, és szakképzettség, a 15/1998. (IV. 30.) NM.
rendeletben foglalt előírásoknak megfelel.
Tárgyi feltételek az ellátás biztosításához megfelelőek.
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A gyermekek étkezéséről vásárolt étkeztetés formájában gondoskodunk. Az önkormányzat
konyháját az Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft. működteti, a bölcsődei étrend és
az ételek minősége a korcsoport előírásának megfelelő.
A játékkészlet egészségügyi és pedagógiai szempontoknak és a gondozott gyerekek korának,
fejlettségének megfelelő. Az udvari játékok fejlesztése pályázati forrásból finanszírozható,
ami jelenleg folyamatban van.
A bölcsődei só szobát, a bölcsődéseken kívül az óvodások is használhatják kiscsoportos
keretek között.
Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft-nek az óvodai ételek minőségének romlását
azonban, már szükséges volt jeleznem, a panasz jelzése és kivizsgálása után észrevehető volt
a minőségi javulás. (2019)
A gyermekek védelmében végzett munkák akkor lesz sikeres, ha az óvoda a
gyermekvédelmi intézményrendszerrel hatékonyan együttműködve, jó prevenciós
munkájával hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb legyen a szakellátásba kerülő
gyermekek száma, a gyermekek családban nevelkedhetnek az őket megillető gyermeki
jogok tiszteletben tartásával. Az intézmény vezetőjének, pedagógusainak nem csak joga,
de kötelessége is ennek érdekében mindent megtenni.

Kéthely, 2020.06.18.
Szűcs Judit Magdolna
Intézményvezető
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