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    Sall Éva   Bojtor Lászlóné         Hosszúné Tóth Rita 

 családgondozó   családgondozó  intézményvezető 
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Szeretettel köszöntöm éves gyermekjóléti jelzőrendszeri tanácskozásunkon a települések 

polgármestereit, védőnőket, az óvodák és iskolák gyermekvédelmi felelőseit! 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata, hogy minden év március 31-ig tanácskozást szervezzen, 

amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos véleményeit figyelembe véve átfogóan értékelje a 

jelzőrendszer működését. A tanácskozáson áttekintjük a település gyermekjóléti 

alapellátásainak valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot lehet tenni a működés 

javítására. 

 

A gyermekjóléti szolgálatunk 2013. július 1. óta működik a Társulás keretein belül, előtte 

Mesztegnyő, illetve Marcali látta el a feladatot.  

 

Szolgálat célja 

A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy az 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-

40 §-ban foglalt gyermekjóléti feladatok ellátása biztosított legyen. E szolgáltató tevékenység 

arra hivatott, hogy a gyermek jólétét, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítását előmozdítsa. 

 

Ellátási terület, ellátottak köre: 7 község (Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, 

Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska) közigazgatási területén valósul meg. 

A 7 település lakosság száma: 5.637 fő, 0-18 éves gyermekek száma: 960 fő 

 

Családgondozók (2 fő) 

 

A családgondozók területi felosztásban végzik a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait: 
 

Ellátott települések Gyermeklétszám Gyermekjóléti szolgáltatás Családgondozó 

Balatonújlak 

Kéthely 

Somogyszentpál 

Táska 

Összesen: 

47 

305 

190 

84 

630 

1 fő 8 órás gyermekjóléti 

családgondozó 

Bojtor Lászlóné 

Szociális munkás 

 

Pusztakovácsi 

Libickozma 

Somogyfajsz 

Összesen: 

191 

5 

134 

330 

1 fő 4 órás gyermekjóléti 

családgondozó 

Sall Éva 

Szociálpedagógus 

 

Sall Éva gyermekjóléti családgondozónk 2013. december végén jelezte, hogy 2014-től már 

nem tudja vállalni a feladatellátást, így 2014. január 1-től Nagyné Horváth Szilvia 

Somogyfajszi lakos látja el ezeken a településeken a családgondozói feladatokat, aki szociális 

munkás végzettséggel rendelkezik. 

 

Szakmai kapcsolatok 

 Gyermekjóléti jelzőrendszerrel való együttműködés 

 

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ a Gyvt. 1997. évi XXXI. Törvény 15/1998. NM. 

rendelet 14.§-a, valamint az 1999. évi LXXIII. Törvény értelmében jelzőrendszert működtet. 



A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő- jelzőrendszer 

működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az 

együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek gyermekekkel. 

Szervező, koordináló tevékenységgel teszi lehetővé a team munka kialakulását és működését. 

Ennek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során, a maguk területén 

ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt 

kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. 

 

 Az észlelő és jelzőrendszer lehetővé teszi a családokat, gyermekeket veszélyeztető okok 

feltárását, valamint a veszélyeztetettség időben történő felismerését. Figyelemmel kíséri a 

lakosság életkörülményeit és szociális helyzetét, alap- és szociális ellátások iránti 

szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 

 

1.  A jelzőrendszer véleményt nyilvánít 

-  az ellátások szükségességéről, bővítéséről 

-  a segítő beavatkozások módjáról 

-  a hatósági beavatkozások fontosságáról. 

Közreműködik a dokumentációs rendszer adatlapjainak kitöltésében, a gondozási tervek 

elkészítésében 

 

2. Az észlelő- jelzőrendszer tagjai 

- Egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnő, háziorvos, gyermekorvos) 

- Személyes gondoskodást nyújtó szolgálat – családsegítő 

- Járási gyámhivatal, helyi önkormányzat jegyzője 

- Közoktatási intézmények: iskola, óvoda, nevelési tanácsadó 

- Rendőrség 

- Ügyészség, Bíróság, Pártfogó Felügyelői Szolgálat, Áldozatsegítés feladatait ellátó 

szerveztek 

- Társadalmi szervezetek, közművelődési intézmények, egyházak, alapítványok 

képviselői. 

 

Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége települések szerint: 

 

Település Gondozottak száma 

Alapellátás Védelembe 

vétel 

Szakellátás Összesen Kizárólag 

tanácsadottként 

megjelent 

Táska 8 1 7 16 8 

Balatonújlak 3  5 8 1 

Kéthely 12 3 5 20 4 

Somogyszentpál 17 3 16 36 2 

Somogyfajsz 4  2 6 2 

Libickozma      

Pusztakovácsi 16 1 7 24 6 

Összesen 60 8 42 110 23 



A gyermekjóléti szolgáltató tevékenysége a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek 

száma szerint: 

 

Megnevezés Kezelt probléma Ellátott 

gyermekek (fő) 

Anyagi (megélhetési, lakhatási..) 23 12 

Gyermeknevelési 32 21 

Magatartás, teljesítményzavar 32 27 

Családi konfliktus 17 6 

Szülők vagy a család életvitele 22 21 

Szülői elhanyagolás 23 23 

Összesen 149 110 

 

A családok anyagi-megélhetési problémái gyakoriak, ez szinte minden településen 

elmondható. Az anyagi probléma sajnos sok más problémának az okozója, ebből adódhat a 

szülői elhanyagolás is. Az anyagi okok miatt sok családnak nincs megfelelő élelmiszere, 

ruházata. 

A gondozott családoknál a szülőknek szinte egyáltalán nincs munkahelyük, így állandó 

jövedelmük sem. Alkalmi munkát vállalnak, amely bizonytalan, időjárás és évszakfüggő. 

Amikor a családok pénzhez jutnak, nem tudják beosztani, mert nem alakult ki náluk a tudatos 

vásárlás. Sajnos a gyermekek számára ez a minta. Nem alakul ki a tudatosság arra, hogy a 

munka érték, amely a jobb megélhetést biztosítja. A munkavégzés által érezhetjük értékesnek 

magunkat, ami önbizalmat adhat. A munka valamennyi kultúrában a gazdasági rendszer 

alapja. 

A munka fontos tényezője életünknek, hiszen szükségleteinket ezen keresztül tudjuk 

kielégíteni. Még azokét is, akik nem dolgoznak, hiszen őket más munkájából látja el a család 

vagy a társadalom.  

Az elmúlt fél évben szülői elhanyagolás, kiskorú veszélyeztetése miatt Táskán 1 családból 3 

kiskorú gyermeket kellet kiemelni. 1 újszülött pedig a család életmódja és elhanyagoló 

magatartása miatt nem kerülhetett haza a kórházból.  

Balatonújlakon 1 háztartásból, de két családból 3 kisgyermek került átmeneti nevelésbe, mert 

a szülők életmódja miatt kerültek életveszélyes helyzetbe.  

Somogyszentpálon az elmúlt év során 1 családból 6 gyermeket kellett kiemelni. A szülő 

elhanyagoló, felelőtlen magatartásával sodorta a gyermekeket veszélybe. Egy másik 

családban pedig 1 újszülött került nevelőszülőhöz az anya felelőtlen életvitele miatt.  

 

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 

 

Megnevezés Küldött jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató 12 

     ebből védőnői jelzés 11 

Közoktatási intézmény 58 

Rendőrség 15 

Pártfogó felügyelet 4 



Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 5 

Összesen 94 

Sajnos a gyermekek azt látják, hogy a szülők reggel nem igyekeznek munkába, nincs 

napirend, nincs motiváció. Így ahogy idősebbek lesznek, felső tagozatosok és középiskolások, 

kihal belőlük az igyekezet, egyre több az igazolatlan hiányzás.  

Az elmúlt évben a közoktatási intézmények jelzéseinek száma 58, ami az elmúlt évekhez 

képest jelentős növekedést mutat. Elmondható, hogy egyre több azoknak a tanköteles 

gyermekek száma, akik nem teljesítik e faladatukat, kimaradnak az iskolából. Jellemző ez a 

tendencia a középiskolát elkezdő fiúkra, de az általános iskola felső tagozatában évről-évre 

egyre magasabb az igazolatlan hiányzások miatti jelzés.  

A tankötelezettség határának csökkenése miatt még a 8. osztályt befejezők száma is csökken. 

Ők nem dolgoznak, nem tanulnak. Folyamatosan hangsúlyozzuk a szülőknek és a 

gyermekeknek is a tanulás fontosságát. Aki nem végzi el a 8 osztályt, esélye sincs a 

munkavállalásra.  

Egyre emelkedik a rendőrségi jelzések száma is az ellátási területünkön. Ez adódik egyrészt a 

fiatalkorú bűnelkövetők számának emelkedése miatt, másrészt szaporodik a családon belüli 

erőszak, szülő-szülő közti bántalmazás, amelynek a gyermekek szemtanúi. Rendőrségi 

jelzések száma az elmúlt évben 15 volt. 

A településeken nagyon jó kapcsolat alakult ki a területi védőnőkkel, a jelzés-visszajelzés 

oda-vissza működik, szóban és írásban egyaránt. Az elmúlt évben a jelzéseik száma 11 volt.  

A jelzőrendszer első lépcsőjét ők alkotják, ugyanis ők találkoznak először a kisgyermekek 

körül kialakult problémával. A jelzéseik kapcsán közösen látogatják a családgondozóval a 

családokat, így még a probléma elmélyülése előtt látókörükbe kerülnek a gyermekek. A 

gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat szorosan együttműködve, egymás munkáját 

segítve működik közre a veszélyeztetettség  megelőzéséért.  

A jelzőrendszer második lépcsője az óvoda, ami a gyermekvédelem egyik legfontosabb 

jelzőrendszere, hiszen a gyermekek minden problémája itt érzékelhető a legjobban, mert a 

gyermekek „a családból először kikerülve” itt töltik a nap legnagyobb részét. Az óvodák 

beszámolói alapján a legnagyobb problémát a higiéniai problémák (ápolatlanság), a 

fejtetvesség és idült hurutos megbetegedések okozzák. 

Település/intézmény intézményi 

létszám 

(fő) 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

2 H+3H 

tanulók 

Össz. %-os 

arány 

B. keresztúr Iskola   3 (B. újlak)  9 33 % 

Kéthely Iskola 164 29 42 71 142 86 % 

Kéthely Óvoda 71 17 4 - 21 29 % 

S. szentpál Óvoda       

Nikla Iskola   3 (P, T)  3 100 % 

Nikla Óvoda       

Táska Óvoda 18 8 8 - 16 89 % 

P. kovácsi Óvoda 23 2 20 - 22 96 % 

P. kovácsi Iskola 66 1 58 - 59 89 % 

S. fajsz Iskola 66 16 36 - 52 79 % 



S. fajsz Óvoda       

 

A táblázat adatai megdöbbentőek, mert a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint a 2 H+ 3H tanulók aránya az intézményi létszámhoz viszonyítva kiugróan magasak, 

átlagosan 75 %. Az adatokból egyértelműen leszűrhető, hogy az ellátási területünkön lévő 

intézményekben nagy szükség van a gyermekvédelem és a jelzőrendszer összehangolt 

munkájára. 

A visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy a települések polgármesterei elégedettek a 

gyermekvédelmi területen végzett munkánkkal.  

 

Idézet Konkolyné Barta Margit Táskai óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős 

beszámolójából: 

„Örömmel számolók be arról, hogy mióta új gyermekvédelmi szakember kaptunk, azóta 

nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Megoldódott egy régóta húzódó ügy, ahol végre elértük, 

hogy 3 testvérpárt kiemeljünk egy teljesen élhetetlen családi miliőből és nevelőszülőknél 

helyezzük el őket. Folyamatos kapcsolatot tartunk a védőnői és a gyermekvédelmi hálózat 

szakembereivel. Jól tudunk összedolgozni, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Remélem 

ez a „triumvirátus” még sokat és sokáig tud segíteni azoknak a gyerekeknek, családoknak, 

akik segítségre szorulnak.” 

Ezúton szeretném megköszönni Bojtor Lászlóné gyermekjóléti családgondozónak az elmúlt 

évben végzett lelkiismeretes, odaadó munkáját. Remélem, hogy az idén is ugyanolyan 

lelkesen és nagy lendülettel fog dolgozni, mint tavaly. Sall Éva családgondozónak, aki ez év 

januártól már nem dolgozik nálunk, mert főállású pedagógus, szintén szeretném megköszönni, 

hogy 2007 óta, amióta intézményünknél munkába állt, szintén lelkiismeretesen és kitartóan 

végezte munkáját. 

 

Végül beszámolómat Árvainé Horváth Marianna Kéthely-Somogyszentpáli védőnő 

szavaival zárnám: 

„Minden eszközzel és lehetőséggel elő kell segíteni, hogy a gyermekek minél nagyobb 

hányadban, családban tudjanak nevelkedni és az a környezet számukra veszélytelen, 

támogató, fejlődésüket elősegítő legyen, az elérhető legjobb ellátásban részesüljenek, és 

egészséges felnőtteké váljanak.”  

 

 


