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 Elıterjesztés  
Felsılajos Község Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2014. május 29-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
 
Iktatószám: II/197/9/2014. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak  gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, amelyet a Képviselı-
testület is megtárgyal. 

 
Az értékelés – a megtárgyalást követıen – megküldésre kerül a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.  
 
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú melléklete 
elıír az önkormányzatok számára.  
 
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 

� a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 
� az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó 

adatokat; 
� az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat; 
� a felügyeleti szervek, illetve a mőködést engedélyezı szervek ellenırzésének megállapításait; 
� a jövıre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. elıírásai alapján; 
� a bőnmegelızési cselekvési program és koncepció fıbb – elsısorban gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggı – elemeit; 
� a civil szervezetekkel való együttmőködés kereteit. 

 
Tekintettel arra, hogy a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Lajosmizse város és Felsılajos község vonatkozásában is ellátja a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatokat, így az elıterjesztés mellékletét képezı beszámoló mindkét településre vonatkozóan 
tartalmazza fenti kötelezı tartalmi elemeket.  
 
 
Az Intézmények és a gyermekvédelemben dolgozó munkatársak beszámolói rendkívül jól tükrözik a 
gyermekvédelemben sokszor erın feletti szerteágazó teendıket, azonban a problémák felszámolására 
az együttmőködés nyújthatja a leghatásosabb megoldást. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 
tudásuk legjavát nyújtva végzik mindennapi munkájukat, amely mindenki számára példaértékő lehet.  
  
Köszönöm a beszámoló elkészítését és a gyermekvédelem területén nyújtott valamennyi munkatárs 
egész éves munkáját.   
 
 
Kérem a T. Képviselı-testület a beszámoló megvitatására és elfogadására.  
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Határozat-tervezet 
 
.../2014.(.....) ÖH 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Határozat 

 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú 
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelı, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az elıterjesztés mellékletét képezı - átfogó értékelést 
elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. május 29. 
 
Felsılajos, 2014. május 12.      
 
        Juhász Gyula sk. 

polgármester  
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatatok ellátásának átfogó értékelése 

 
 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: 
 
 
Lakosság száma és koreloszlása 2013. december 31-én 
(Összehasonlító tábla a 2013. december 31-i adatokkal) 

Település Településtípus Lakosság  
(fı) 

0-2 éves 
korúak 

3-6 éves 
korúak 

7-14 
éves 

korúak 

15-18 
éves 

korúak 

0-18 
éves 

korúak 

Lajosmizse(2013.) Város ▲11760 ▲348 ▼496 ▲1023 ▼523 ▼2390 

Lajosmizse(2012.) Város 11656 ▼244 502 ▼ 998 ▲653 ▲2397 
Lajosmizse(2011.) Város 11656 350 502 1010 518 2380 
        
Felsılajos (2013.) Község ▼932 ▲10 ▼26 ▼83 ▼43 ▼162 
Felsılajos (2012.) Község ▼ 936 ▼ 7 ▼ 30 ▼ 88 46 ▼ 171 
Felsılajos (2011.) Község 969 16 33 94 45 188 
                              Forrás: Helyi Vizuál Regiszter személyi adat- és lakcím-nyilvántartási rendszer 
 
Lajosmizse Város állandó lakossága 2013. december 31-én 11.760 fı volt, ez a korábbi évekhez és a 
város összlakosságához képest csekély mértékő növekedést jelent 
Fenti adattáblából jól látható, hogy Lajosmizse Városban a 0-18 éves korú gyermekek száma csekély 
mértékben ugyan de csökkent az elmúlt évhez képest.  
A 0-18 éves korosztály jelenleg a város állandó lakosságának 20,5%-át teszi ki, e tekintetben az elmúlt 
évhez képest a csökkenés mindössze 0,2%. 
Felsılajos településen a lakosságszám és a 0-18 éves korosztály összlétszáma is sajnos csökkenı 
tendenciát mutat, azonban az elmúlt évben nıtt a 0-2 éves korosztályúak száma. 
 
2. a) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
Lajosmizsén 
(Készítette: Bai Tímea - Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatala Igazgatási Csoportvezetı) 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  

• évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) gyerekenként 5.800,- Ft 
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványra,  

• az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. 

Szakiskolában –a nappali rendszerő iskolai oktatás keretében –felzárkóztató oktatás szervezhetı 
azoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulóknak, akik alapfokú iskolai 
végzettséggel nem rendelkeznek. 

Lajosmizsén 2013. évben összesen 922 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre, ami összesen 468 családot érintett, ebbıl 256 szülı egyedül neveli gyermekét. A 
kedvezményben részesülı gyermekek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem érte el az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 130%-át, azaz 37.050,- Ft összeget, illetve tartósan beteg gyermeket 
nevelı családok esetében a 140 % át, azaz 39.900,- Ft összeget (tekintettel arra, hogy az öregségi 
nyugdíjminimum összege 2013-ben 28.500,- Ft volt).  
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri, Erzsébet-utalványban folyósított kiegészítésében 
augusztus hónapban 883, december hónapban 893 gyermek részesült. A támogatás összege 5.800,- Ft 
volt gyermekenként. 

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
gyermek családbafogadó gyámjául rendelt, legfeljebb nyugdíjszerő ellátással rendelkezı hozzátartozó 
jogosult. Ebben a támogatási formában 2013-ban 2 gyermek részesült. 

Óvodáztatási támogatás 

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje részére, aki a 
három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres 
óvodába járatásáról, óvodáztatási támogatás állapítható meg.  

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülıi felügyeleti jogot 
gyakorló szülı, illetve ha mindkét szülı gyakorolja a szülıi felügyeleti jogot, mindkét szülı a jegyzıi 
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig ı, legfeljebb az 
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

A tavalyi év során 25 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) értelmében a 1000 Ft-tól 5000 Ft-ig rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
volt megállapítható, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. 2013-ban 25 esetben került sor rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapítására. 

A bemutatott gyermekvédelmi ellátási formák alakulása az alábbiak szerint foglalható össze:  

 2012 2013 
Ellátási forma Támogatásban 

részesítettek 
száma 

A támogatásra 
fordított összeg 

Támogatásban 
részesítettek 

száma 

A támogatásra 
fordított összeg 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

922 - 891 - 

Kiegészítı gyermekvédelmi 
támogatás 

2 53.000,- Ft 2 53.000,- Ft 

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 

15 52.000,- Ft 25 73.000,- Ft 

Óvodáztatási támogatás 29 700.00,- Ft 25 510.000,- Ft 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
2014. január 1-jétıl hatályos módosítása a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély 
és a temetési segély összevonásával 2014. január 1-jétıl létrehozta az önkormányzati segély 
megnevezéső szociális ellátási formát. Ettıl az idıponttól kezdıdıen a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás iránt elıterjesztett kérelmet önkormányzati segély iránt elıterjesztett kérelemként kell 
elbírálni. Erre tekintettel a Rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó 
része 2013. decemberében hatályon kívül helyezésre került. Ezzel egyidejőleg létrehozásra került az 
önkormányzati segély megnevezéső szociális támogatási forma, amelynek keretében, a jogszabályi 
változásoknak megfelelıen, továbbra is igényelhetı a korábbi gyermekvédelmi támogatás. 
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2.b) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások Felsılajoson 
(Készítette: Szivós Antalné Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Felsılajosi Kirendeltség vezetı-fıtanácsos)  
 
I. Személyi feltételek 
 A törvényben meghatározott, jegyzıi hatáskörbe utalt gyámügyi feladatokat 2013. évben is 
egy fıállású, szociális munkás végzettséggel rendelkezı köztisztviselı látta el, osztott 
munkakörben.  

A gyermekvédelem kapcsán a  hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával  
is foglalkozunk. 

II.  hátrányos helyzet  
 
Hátrányos helyzető: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

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

a) a szülı vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelı mindkét szülırıl, a gyermeket egyedül nevelı szülırıl vagy a családbafogadó 
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülı vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelı 
szülık bármelyikérıl vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idıpontját megelızı 
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresıként 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 fejlıdéséhez szükséges feltételek 

 

Halmozottan hátrányos helyzető: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti a)–c) pontjaiban meghatározott 
körülmények közül legalább kettı fennáll, 

a) a nevelésbe vett gyermek, 

b) az utógondozói ellátásban részesülı és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnıtt. 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 
egyidejőleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsággal egyezı idıtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 
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A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követıen is kérelmezhetı. 
Ebben az esetben a meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának idıpontjára 
vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem 
benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény idıtartamára 
állapítható meg. 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításáról külön 
határozatban kell rendelkezni. 

Felsılajoson  nem nyújtottak be 2013. évben fenti tárgyban kérelmet.  
 
III. Ügyiratforgalom 
2013. évben gyermekvédelem és gyámügyi  
igazgatás ügyben iktatott ügyiratok száma: 37 fıszám 
  74 alszám 
 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 
IV. Pénzbeli és természetbeni ellátások 
IV/1. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 
alapján -jegyzıi hatáskörben - nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
 
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A kedvezményre való jogosultság feltételeit a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. 
 
2013. évben településünkön összesen 57 gyermek részesült gyermekvédelmi 
kedvezményben, ami 34 családot érintett.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma az egy fıre jutó családi jövedelem 
szerint a jogosultság megállapításakor 
 

Megnevezés 

Egy fıre jutó családi jövedelem  

Összesen 
a 

nyugdídjminimum 
felét nem éri el 

a nyugdíjminimum 
fele, ill. annál több, 

de a 
nyugdíjminimumot 

nem éri el 

a 
nyugdíjminimumot 

eléri, ill. 
meghaladja 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezmény 

3 23 31 57 

Forrás: saját összeállítás 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem egy rendszeres pénzellátást jelent. 
Megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 
gyermekétkeztetési normatív kedvezményre és az augusztus és november hónapban adandó 
egyszeri támogatásra (Erzsébet-utalvány formájában), valamint külön jogszabályban 
meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére (pl.: tankönyvtámogatás). 
 



 9

2013. évben kedvezményes étkeztetésben résztvevık száma 
Térítés mértéke/fı 
 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános 
Iskola Felsılajosi 
Tagintézménye 

Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde Felsılajosi 
Tagintézménye 

100%-os kedvezmény 30 13 
50%-os kedvezmény(tartósan 
beteg, súlyosan fogy, három 
gyermekes család gyermeke)  

16 13 

Kedvezményben részesülık 
midösszesen 

46 26 

Étkezést igénybe vevı 
gyermekek száma 
mindösszesen 

75 47 

/Forrás: Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye; Meserét Lajosmizse 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye/ 

 
Fenti táblázatból is kitőnik, hogy az intézményekbe járó gyermekek több mint a fele térítési 
díj kedvezményben részesül.   
 
Egyszeri pénzbeli támogatás  
 
A település önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
 - a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást 
      folyósított. 
 - a tárgyév november 1-jén fennállt, a tárgyév november hónapjában természetbeni  
      támogatást nyújtott Erzsébet-utalvány formájában. 
A támogatás mértéke 2013. évben gyermekenként 5.800 Ft volt. 
 
Elmúlt év augusztusában 54 fı részére igényeltünk le egyszeri támogatás,  amelyre 313.200.-
Ft-ot fizettünk ki. November hónapban 58 fı részére igényeltünk le természetbeni    
támogatást,  Erzsébet-utalvány formájában, melynek összege 336.400 Ft. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására nem került sor.  
 
2. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
 
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás igénylésére kérelem az elmúlti évben nem érkezett.  
  
3. Óvodáztatási támogatás  
  
Óvodáztatási támogatás megállapítására jogosult gyermek 2013. évben nem volt. 
 
IV/2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
biztosító ellátások 
 
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 .  
2013. évben kérelem benyújtására nem került sor. 
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V. A gyámhatóság jövıre vonatkozó javaslata és célok meghatározása 
 
A családnak nagy szerepe van a gyermeknevelésben. Amennyiben a jövı nemzedékek 
érdekében tenni akarunk valamit, elsısorban a családokat kell erısíteni 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 
szülık munkavállalásra való ösztönzése továbbra is kiemelt cél. 
A gyermekek helyzetének javítása érdekében még szorosabb együttmőködés a családokkal, 
különös tekintettel a gyermeki jogok érvényesítésére.  
 
A településen élı fiatalkorúak és gyermekek jelentik falunk jövıjét is, ezért tartom 
szükségesnek a helyes életvezetési szabályokat gyermekkorban tudatosító nevelését  - 
prevenció keretében – az óvodai és iskolai oktatás keretein belül.  
 
VI. Értékelés és összegzés 
 
Az önkormányzati gyermekvédelmi tevékenységünket bemutatva a település gyermekvédelmi 
rendszer egy részének áttekintésére nyújtottam lehetıséget a beszámoló elkészítésével. 
A legideálisabb, ha a gyermek családba születik. A klasszikus családszerkezet eltorzult. Egyre 
több a gyermekét egyedül nevelı szülı.  
Településünkön meghatározó a gyermeket nevelı családok anyagi helyzete. Munkánk 
végzése során ismertté vált elıttünk, hogy a pénzintézeti hiteltörlesztések, a lakás fenntartása, 
a közüzemi számlák idıben történı fizetése már gondot jelent azon családiknál is, ahol 
mindkét szülınek van munkabérbıl származó jövedelme. Az adósok már nehezen tudják a 
korábbi években vállalt magas, sok esetben a rendszeres és megfelelı szintő jövedelemhez 
viszonyított kirívóan magas pénzintézeti kölcsönt törleszteni.   
2013. évben is több esetben adott ki az önkormányzat védendı fogyasztásra vonatkozó 
igazolást. (áram és gáz)  
Az anyagi veszélyeztetettségre közös erıvel kell odafigyelni, mert az okok súlyosbodása vagy 
halmozódása esetén igen komolyan veszélyezteti a családokat, gyermekeket és kritikus 
helyzetek állhatnak elı.  
A lakosságot érintı megszorítások, az áremelkedések elsısorban a gyermekek helyzetét rontja. 
 
A településen egyre inkább tapasztaljuk, a generációk egymáson való segítését, a dédszülık, 
nagyszülık segítik a gyermekeiket, unokáikat a megélhetésben.  
A településen a helyi gazdálkodóknál (szamócatermelık, paprikatermelık) idényszerően lehetıség van 
alkalmi munkavállalásra, amellyel akár jelentıs havi jövedelem-kiegészítésre is szert tehetnek, de ez 
évente 3-4 hónapot jelent csak. 
 
Fentiek alapján elmondható, hogy a gyermekvédelem céljainak és feladatainak megvalósítása egyre 
nehezebb, azonban egyre nagyobb fontossággal bír.   

Együttmőködés a civil szervezetekkel:  

„Iskoláért, Gyermekekért” Alapítvány 

Óvodánk és a helyi iskola közös alapítványa, amely 1995-ben alakult közhasznú 
szervezetként, és azóta is aktívan mőködik.Fı célja az intézményeinkbe járó gyermekek 
támogatása, a hátrányos helyzető gyerekek megsegítése, a tehetséges gyerekek 
fejlesztése.Tevékenységi körébe tartozik nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
környezetvédelem, zeneoktatás, kirándulás, táboroztatás támogatása. 
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2. c.) A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülıkre vonatkozó 
statisztikai adatok  
(Készítette: Tengölics Judit – Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági szervezete – gazdasági 
vezetı)       
 

1. gyermekétkeztetés módja, kedvezményben részesülıkre vonatkozó statisztikai adatok 
 
Lajosmizsén  a nevelési, oktatási intézményekben megoldott a gyermekek étkeztetése. A bölcsıdében , 
valamint az oktatás-nevelési intézményekben saját konyha biztosítja az étkeztetést. A speciális 
étrendet igénylı gyermekek részére az étkezést az elmúlt évben nem tudtuk biztosítani, ahhoz a 
személyi és tárgyi feltételek nem álltak rendelkezésre.  2014. szeptemberétıl külsı szolgáltató által 
biztosítani kívánjuk az igazoltan arra rászoruló gyermekek részére is az ellátást. 
 
Az önkormányzat rendeletében étkezési-térítési díjkedvezményt nem állapított meg, így az 
intézményekben a Gyvt. 151. § (5)-(6) bekezdése szerinti normatív kedvezményt biztosítjuk a 
törvényben meghatározott jogosultsági kör számára. A kedvezményes étkeztetés statisztikai adatai az 
elmúlt évben az alábbiak szerint alakultak: 
 
 bölcsıdei ingyenes étkezés:   1 fı 
 bölcsıdei kedvezményes étkezés:  2 fı 
 óvodai ingyenes étkezés:            113 fı 
 óvodai kedvezményes étkezés:               41 fı 
 általános iskolai ingyenes étkezés:            398 fı 
 általános iskolai kedvezményes étkezés:             81 fı 
 

2. nyári gyermekétkeztetés 
 
A nyári gyermekétkeztetés keretében – figyelemmel a települési önkormányzatok részére szociális 
nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló 
30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet  rendelkezéseire – 227 gyermek nyári étkezésérıl gondoskodtunk. 
 

3. gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 
 
A Gyvt. 94. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek napközbeni 
ellátásának biztosítása. A Gyvt. 41. §-a értelmében megszervezésre került a nyári szünidı tartama alatt 
a gyermekek napközbeni ellátása a szülık igénylése alapján 19 fı részvételével. 
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3. a.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, mőködésének tapasztalata  
(Készítette: Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna  
      Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény - gyermekjóléti szolgálat vezetı) 

 
I. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja  

 

1. Célja  
 
A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi 
fejlıdésének, jólétének, a családban történı nevelésének elısegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelızéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából 
történı kiemelésének a megelızéséhez. 
 
2. Feladata 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: 

• a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését 
• a gyermek veszélyeztetettségének megelızését 
• a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését 
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

 
Összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi- és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve 
szolgálatokkal szervezési (szervezı tevékenység), szolgáltatási (ellátások közvetítése) és gondozási 
(ellátások teljesítése) feladatokat végez. 
 
3. Szervezeti forma  
 
2013. július 01. napjától az Intézmény vonatkozásában fenntartóváltás történt. Ez idıponttól 
fenntartónk a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás. A fenntartóváltás következményeként Szakmai Programunkat és Szervezeti Mőködési 
Szabályzatunkat aktualizáltuk, új Mőködési Engedélyt kaptunk. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat az Intézményen belül, az Alapszolgáltatási Központhoz integrált önálló 
szakmai egység. Az Alapszolgáltatási Központ vezetésével megbízott családgondozó ellátja a 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetését is. 
 
4. Mőködési terület 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat mőködési területe Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási 
területe.  
 
5. Ellátottak köre, az igénybevételének módja 
 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl – 6. § (1) bekezdése 
alapján, az 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról – 39. §-a 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell szervezni, hogy az – szükség esetén – kiterjedjen a 
településen vagy településrészen élı valamennyi gyermekre. Az alapellátás keretében nyújtott 
személyes gondoskodást –lehetıség szerint- a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez 
legközelebb esı ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. 
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Az ellátottak köre Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területén élı 0-18 éves 
gyermekek.  A gyermekjóléti szolgáltatás hatékony megvalósulása érdekében tevékenységünk nem 
csak a gyermekekre terjed ki, hanem azok környezetére, családtagjaira is. A szolgálat családgondozói 
személyes segítı kapcsolat keretében, a családot komplex egységként kezelve, a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek összetett módon való felhasználásával védik a kiskorúak jogait, érdekeit.  

A gyermekjóléti alapellátás igénybevétele térítésmentes és zömében önkéntes. 
 
6. Személyi feltételek 
 

• 1 fı vezetıi feladattal is megbízott családgondozó: jelenleg GYES-en van, vezetıi 
munkakörben történı helyettesítését megbízás alapján az Alapszolgáltatási Központ vezetıje 
látja el, aki jogász, szakvizsgázott szociális munkás végzettséggel rendelkezik.   
Családgondozói munkakörében 1 fı szociális munkás helyettesítette 2013.december 31. 
napjáig. 

• 1 fı családgondozó: általános szociális munkás végzettséggel, valamint 
• 1 fı családgondozó szociálpedagógus végzettséggel 

 
2013. évben mindketten jelentkeztek szakvizsgára, melyet a beszámoló készítésének idıpontjára 
sikeresen letettek.                                                            
 
Szakképzettségi arány: 100% 
 
 
7. Továbbképzések 
 

• Szolgálatunk munkatársai rendszeresen részt vesznek a Kecskeméten a Gyermekjóléti Központ 
által szervezett esetmegbeszéléseken. 

• A Menedék Egyesület szervezésében „Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret 
fejlesztés a migránsokkal dolgozó szociális szakemberek számára” elnevezéső szakmai 
képzésen és tréningen egy munkatársunk vett részt 2013-ban. 

• A Támop-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítási számú „Szociális képzések rendszerének 
modernizációja” címő kiemelt projekt keretében mindhárom munkatárs és a szolgálat vezetıje 
is megszerezte a jogszabály szerint elıírt kreditpontokat. 

 
8. Tárgyi feltételek 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat az Egészségházban mőködik 2008. november 1-tıl. A tárgyi feltételek 
megfelelnek a jogszabályi és a szakmai követelményeknek egyaránt.  

 
Az intézmény földszintjén elhelyezkedı interjú szobát a Családsegítı Szolgálattal, valamint a RÉV 
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal közösen használjuk. A közös használat az ügyfélfogadási idı 
tematikus beosztása és megállapítása révén nem zavarja az egyes szolgálatok mőködési tevékenységét. 
Az ügyfélforgalom lebonyolításához szükséges berendezési és felszerelési tárgyak, tárgyi eszközök 
(telefon, internetes kapcsolattal rendelkezı számítógép, laptop, fénymásoló, stb.) biztosítottak. 
Fentieken kívül a szükséges kiszolgálóhelységek (nıi, férfi és mozgáskorlátozott WC) használatának 
lehetısége is klienseink kulturált kiszolgálását biztosítja. 
 
A családgondozók munkaszobája a kétszintes épület emeletén található. A munkaszobához teakonyha 
tartozik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek itt is adottak. A helyiség jól főtött, világos. 
Mindenki kizárólagos használatú íróasztallal, székkel, és zárható szekrénnyel rendelkezik. Közös 
telefonhasználat, internetes kapcsolattal rendelkezı számítógép, és laptop áll a munkatársak 
rendelkezésére. A faxolási és fénymásolási lehetıség az igazgatóságon vehetı igénybe. 
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9. Jogszabályi háttér 
 
Törvényi háttere: 

• 1997. évi XXXI. törvény – A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról, 
• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük 
feltételeirıl, 

• 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 
személyek által kezelt személyes adatokról, 

• 281/1997. (XII.23.) Kormányrendelet- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes 
gondoskodást nyújtó intézmények mőködésének engedélyezésérıl, 

• 149/1997. Kormányrendelet- A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról, 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
• Az Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata, 
• A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja, 
• Munkaköri leírások. 
 

II. A gyermekjóléti szolgáltatás mőködésének tapasztalatai  
 
1. Gondozás 
 
1.1. Gondozásban lévık száma 
 
A gondozásban lévı gyerekek száma összesen: 145 fı 

• alapellátásban: 64 fı 
• védelembe vett: 32 fı 
• átmeneti nevelt: 29 fı 
• ideiglenes hatállyal elhelyezett: 15 fı  
• utógondozás: 2 fı 

 
1.2. A gyermekek veszélyeztetettségének fıbb okai 
 

• anyagi problémák (alacsony jövedelem, munkanélküliség, nehéz megélhetési körülmények), 
• lakáskörülmények (minimális komfortfokozat, lakhatás minimális feltételeinek hiánya, 

gettósodott városrészek), 
• nem megfelelı életvitel (szülıi elhanyagolás, szenvedélybetegségek, iskolakerülés), 
• családtervezés hiánya, felelıtlen illetve korai életszakaszban folytatott szexuális élet, 
• családi problémák (szülık közötti kapcsolat megromlása, válás, családtagok közötti nem 

megfelelı kommunikáció), 
• fejlıdési rendellenességek, 
• tanulási, mentális, viselkedési zavarok, agresszív magatartásformák… 

 
 
1.3. A jelzırendszer tagjaival való együttmőködés tapasztalatai 
 
A szolgálat minden hónap elsı szerdáján megtartotta a jelzırendszeri értekezletet. A jelzırendszeri 
tagoknak minden alkalommal írásos meghívót küldtünk, az értekezletrıl emlékeztetıt és jelenléti ívet 
készítettünk. A jelzırendszeri tagok többsége szinte mindig képviseltette magát a havi értekezleteken. 
A szolgálattal való kapcsolatuk általában szoros és jónak mondható.  
 
A veszélyeztetettséget észlelı- és jelzırendszer mőködése a szakmai szabályoknak megfelel. A téma 
problémás esetek megbeszélése, együttgondolkodás, javaslattétel a veszélyeztetettség megelızésére, 
megszüntetésére és a gyermeknek a családjában történı nevelkedésének elısegítésére. Aktuális 
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információk, a gyermekvédelmi munkát elısegítı tudnivalók, teendık megvitatására is sor került. A 
szolgálat prevenciós programjairól informáltuk a megjelenteket, tapasztalatot cseréltünk, bıvítettük a 
bevont gyermekek számát. A jelzırendszeri tagok törvényi kötelezettségeinek ismertetésére és 
megvitatására is sort kerítettünk, továbbá téma volt még a tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó 
problémák, jogszabályi változások, a korai és nem kívánt terhesség megelızése, idıben történı 
felismerése és a feltárt gondok kezelésére megoldási alternatíváinak kidolgozása.  
 
1.3.1. A jelzések száma 
 

Jelzırendszeri tag megnevezése 
 jelzések 

száma 2012. 

jelzések 
száma 2013. 

Egészségügyi szolgáltató (védını) 
6 11 

Családsegítı Szolgálat 
0 4 

Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 
36 15 

Közoktatási intézmény 
128 73 

Rendırség 
5 10 

Pártfogó felügyelet 
0 0 

Állampolgár 
8 5 

Átmeneti gondozást biztosítók 
2 0 

Önkormányzat, Jegyzı, Gyámhivatal 
32 0 

Összesen 
217 118 

 
A beérkezett jelzések vonatkozásában megállapítható, hogy számuk 2012-2013. év 
összehasonlításában csökkent. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kevesebb a problémás család, a 
problémás gyermek. Az adatok azt mutatják, hogy a jelzési kötelezettség törvényi fogalma a 
jelzırendszeri tagokkal folytatott folyamatos egyeztetés hatására egységes értelmezést nyert. Mely 
szerint a jelzırendszeri tagok jelzési kötelezettsége akkor áll fenn, amikor az észlelt probléma 
megoldása saját hatáskörükben, saját szakmai eszköztáruk felhasználásával nem lehetséges. 
 
Fentiek hatására a jelzések száma az oktatási és nevelési intézmények vonatkozásában csökkent, azaz 
a felmerült probléma a pedagógia módszereivel orvosolható volt, s ténylegesen nem a gyermek 
veszélyeztetettségét jelentette.  
 
Az egységes értelmezés kialakításának hatására viszont a rendırségi jelzések száma 
megkétszerezıdött. Ez két okból nagy jelentıségő. Egyrészt, mivel a gyermek nem bőnözınek 
születik, hanem esetlegesen bizonyos szocializációs hatások, illetve helytelen szülıi magatartásminták 
követése miatt. A gyermek- illetve fiatalkorúak bőnelkövetése esetén az idıben érkezett jelzéssel még 
van esélyünk, hogy megakadályozzuk a bőnözıi életmód kialakulását és rögzülését. Másrészt pedig az 
olyan bőncselekmények elkövetése esetén, amelyekben a gyermek érintettsége sértettként akár 
közvetlenül, akár közvetve megállapítható, a szolgálatunknak küldött jelzés nyomán munkatársaink 
lehetıséget kapnak arra, hogy a gyermek egészséges testi, lelki és szellemi fejlıdését veszélyeztetı 
hatásokat enyhítsék, a bekövetkezett defektusokat korrigálják. 
 
A beérkezett jelzések értékelése során megállapíthatjuk, hogy az egészségügyi szolgáltatóktól érkezett 
jelzések szinte teljes egészét a Védınıi Szolgálattól beérkezett jelzések tették ki 2013. évben is. 
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Sajnálatos, hogy a házi gyermekorvosok aktivitása ebben a beszámolási idıszakban sem igazán 
változott, holott a veszélyeztetett gyermekekkel a Védınıi Szolgálat mellett elsısorban ık 
találkoznak. A házi gyermekorvosok észlelhetik a gyermekek elhanyagolásának, nem megfelelı 
ellátásának, a kisebb és nagyobb fokú szülıi veszélyeztetésnek elsıdleges jeleit.  Így ık azok, akik azt 
az elsı jelzést megadhatnák, amelynek nyomán a család életébe való komplex szakmai beavatkozás 
hathatós segítségnyújtást és lényeges változást hozhatna. Velük kapcsolatban említést kell tennem az 
iskolai hiányzások viszonylag magas számáról, melyrıl pontos adatokkal a közoktatási intézmények 
rendelkeznek. Tapasztalataink szerint a „betegségrıl” kiadott orvosi igazolások egy részében maga a 
gyermek meg sem jelenik az orvosi vizsgálaton, vagy ha meg is jelenik, az asszisztens adja ki az 
igazolást orvosi vizsgálat nélkül. Olyan esetekben is láttunk orvosi igazolást, amikor maga az orvos a 
kiadás idıpontjában hosszú szabadságát töltötte és nem tartózkodott a városban. Ezekben az esetekben 
a rendırséggel közösen mőködtetett ifjúsági járırszolgálat is tehetetlen, hiszen a tanítási idıben utcán 
talált gyermek hivatalos orvosi igazolással rendelkezik, s mindössze megdorgálhatjuk, amiért nem 
otthon tartózkodik „betegsége” idején. A probléma megoldása érdekében már kezdeményeztünk 
egyeztetést a gyermekekkel foglalkozó háziorvosokkal. 
 
A Családsegítı Szolgálat jelzései vonatkozásában meg kell említeni, hogy a szolgálat egyik 
családgondozója egyben a Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, így a gyermekjóléti alapellátást a 
Családsegítı Szolgálat ügyfelei családgondozói közremőködéssel zömében nem jelzés alapján, hanem 
önkéntesen veszik igénybe. 
 
1.3.2. Szociális terepmunka 
 
2013. évi családlátogatások száma: 217 alkalom. 
 
A családgondozók tevékenysége 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 (szociális munkások, védınık, pedagógusok, 
gyermekvédelmi felelısök, orvosok) számára, segítve ezzel munkájukat az ügyfelek érdekében. 
 
A szolgálat munkatársai a jelzırendszer tagjaival együttmőködve is végeznek terepmunkát. 
Legtöbb családlátogatást a Védınıi Szolgálattal közösen bonyolítunk le, együttmőködésünk 
maximálisan megfelelı, napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Közösen segítjük, támogatjuk, tanácsokkal 
látjuk el a szociális válsághelyzetben lévı várandós anyákat.  
 
A szolgálatnál nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek egészséges, megfelelı fejlıdése érdekében 
közösen segítjük a szüleiket.  
 

• Az életviteli problémák megszüntetése érdekében tanácsokkal látjuk el ıket (pl. a 
felhalmozódó tartozások, az alapvetı létfenntartási gondok kezelésére pénzbeosztási 
tanácsokat adunk).  

• Az egészségi állapot javítása, illetve megırzése érdekében a tanácsadáson túl közvetítjük 
számukra a szükséges szolgáltatásokat (pl. alkoholbeteget és hozzátartozójukat a RÉV 
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálathoz irányítjuk).   

• Helytelen gyermeknevelési- gondozási szokások feltérképezése, feltárása után a védınıkkel 
együttmőködve speciális szolgáltatáshoz juttatjuk, tanácsadást nyújtunk az érintettek számára 
(pl. következetlen nevelési módszerekbıl adódó problémák kezelése pszichológushoz, 
Nevelési Tanácsadóhoz való szervezéssel; gyermek idıjárásnak-, higiéniai szempontoknak 
nem megfelelı öltözete észlelésekor intenzív családlátogatás során tájékoztatjuk, tanácsokkal 
látjuk el a szülıt ennek pozitív irányú megváltoztatására)… 

 
 



 17

1.3.3. Oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelıseivel való együttmőködés 
 
A jelzırendszeri tagoktól érkezı jelzés esetén a hatékony munka érdekében közösen lépünk fel a 
veszélyeztetettség megszüntetésére. A szolgálat megszervezi az érintett szakemberek közös 
családlátogatását, esetkonferenciát és a folyamatos információáramlást egy-egy ügy minél gyorsabb 
rendezése érdekében. 
 
Az iskolai jelzések zömében a nagyszámú igazolt és igazolatlan iskolai hiányzások miatt történtek.  
Jellemzı még a magatartás problémák, felszerelések hiánya miatti jelzés. 
 
Az óvodai gyermekvédelmi felelıs jelzéseinek elsıdleges oka a gyermek hiányzása, tankötelezettség 
nem teljesítése és higiénés gondok (pl. fejtetvesség, ápolatlanság, felszerelés hiánya vagy nem 
megfelelı stb.). 
 
1.3.4. Rendırséggel való együttmőködés 
 
2013. évben közös ifjúsági járırszolgálatot mőködtettünk a Lajosmizsei Rendırırssel. Tanítási 
idıben, heti egy alkalommal (mindig más napon) közösen végig jártuk a város azon részeit, amelyeken 
szívesen töltik a gyermekek iskola helyett az idejüket. Közös munkánk több esetben sikert hozott, s 
számon tudtuk kérni a kiskorút, illetve szüleit. 
 
1.4. A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása 
 
Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is egyik legnehezebb feladataink közé sorolnám a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezésének elısegítését. Együttmőködés keretében a szolgálat 
családgondozója a szülıket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek 
megvalósításában. Így különösen a szociális és egyéb ellátásokhoz való hozzájutásban, ügyeik 
intézésében, lakáskörülményeik rendezésében, életvezetési-, gyermeknevelési ismereteik 
gyarapításában, a szülı-gyermek kapcsolat helyreállításában, megtartásában. Alapvetı jelentıségő a 
szülı együttmőködési készsége Szolgálatunkkal, amely nem minden esetben valósul meg a szülı 
passzív magatartása miatt. A lakáskörülményeik rendezetlenek, állandó jövedelemmel nem 
rendelkeznek vagy csak a saját fenntartásukra éppen elegendıvel, életvitelük nem megfelelı, 
devianciák sora jelenik meg náluk, mindezek nem teszik ıket alkalmassá a gyermeknevelésre. A 
halmozottan jelentkezı problémák és az együttmőködés hiánya szinte lehetetlenné teszi számunkra, az 
ilyen ügyek pozitív kimenetelét. 
 
Összesen 29 átmeneti nevelésben lévı gyermek szüleit gondozzuk.  
 
1.5. Ügyfélforgalom   
 
Az adminisztráció alapján a gyermekjóléti szolgáltatást 2013. évben 2356 alkalommal vették igénybe. 
Napi forgalmunk az elızı három év növekedési tendenciájával szemben kismértékő csökkenést mutat, 
mely összefügg a jelzések számának csökkenésével. Ennek oka, hogy a jelzési kötelezettség törvényi 
fogalma a jelzırendszeri tagokkal folytatott folyamatos egyeztetés hatására egységes értelmezést 
nyert. (1.3.1.pontban részletezve) 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

708 1312 1300 1130 1105 1135 1605 1978 2225 2227 2052 2336 2542 2356 
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1.5.1. A hozott és a kezelt problémák típusai 
      

 
A hozott problémák típusai közül legjellemzıbbek a családi körülményekkel, megélhetéssel, 
egzisztenciális gondokkal összefüggı segítségkérések. Jelentıs ezért a gyermeknevelési (magatartási, 
viselkedési zavarok), szülık anyagi gondjai (munkahely elvesztése, létminimum szerinti jövedelmek) 
és életviteli gondok miatt (szenvedélybetegségek, családi viták, veszekedések) hozzánk fordulók 
száma.  
 
 Ezek esetkezelése során ügyintézésben (hivatalos okmányok pótlása, ellátások igénylése) nyújtunk 
segítséget, krízishelyzeteket hárítunk el (élelmezések, adományozások, azonnali segítségnyújtás, 
intézkedés). Nagy számban végzünk segítıbeszélgetést, tanácsadást vagy információt nyújtunk.  
 
Szakmai munkánk összetett és személyre szabott, hiszen az ügyfél által elmondott probléma mögött az 
esetek jelentıs többségében több megoldásra váró gondot is feltárnak a családgondozók, így a hozott 
és a kezelt problémák száma és típusai között eltérések mutatkoznak. 

 
 

Kezelt probléma típusa 
Kezelt 

problémák 
száma 

Ellátott 
gyermekek 

fı 

anyagi 
593 11 

gyermeknevelési 
562 10 

gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

59 7 

magatartászavar, teljesítmény zavar 
165 21 

családi konfliktus 
179 24 

szülık vagy a család életvitele 
530 17 

szülıi elhanyagolás 
164 41 

családon belüli bántalmazás 
36 6 

fogyatékosság, retardáció 
59 5 

szenvedélybetegségek 
9 3 

Összesen 
2356 145 

 
 
1.6. A szakmai munka tapasztalatai Felsılajos községben 
 
A terepmunka és az ügyfélforgalom tapasztalatai, tendenciái hasonló képet mutatnak, mint 
Lajosmizsén. A családok jelentıs része anyagi problémával küszködik, segítjük ıket a megfelelı 
ellátások hozzájutásában, hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtással, információnyújtással. 
 
A felsılajosi oktatási és nevelési intézmény gyermekvédelmi felelıseivel sikerült jó kapcsolatot, 
együttmőködést kialakítani. A jelzırendszeri értekezleten általában jelen vannak, az esetlegesen 
kialakult problémák optimális kezelését rendszeresen megbeszéljük.   
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A veszélyeztetettséget észlelı- és jelzırendszer Felsılajoson is gyorsan és hatékonyan mőködik a 
szakemberek szoros együttmőködésének köszönhetıen, így a problémák már kellı idıben kezelhetık, 
s megoldhatók.  
 
Ennek köszönhetıen gondozásba egyetlen gyermeket sem kellett vennünk. 9 gyermek vonatkozásában 
merült fel probléma, de ezek tanácsadás keretében orvosolhatóak voltak. 
 
2. Szolgáltatás 
 
2.1. Iskolai szociális munka     
 
Szoros, jó együttmőködésen alapuló munkakapcsolatot sikerült kialakítani a gyermekvédelmi 
felelıssel, pedagógusokkal, így szinte rögtön tudomást szerzünk a veszélyeztetett, hátrányos helyzető 
gyermekekrıl, így az azonnali közös intézkedéseink hatékonyabbá teszi munkánkat. Egy-egy ügy 
kapcsán közös családlátogatást tettünk. Az iskolában több alkalommal esetmegbeszélést folytattunk le 
a szülıt és gyermekét is bevonva a problémák megoldása érdekében. A szolgálatnál nyilvántartott 
gyermekekkel és szüleikkel is találkozunk itt. Segítıbeszélgetésekkel, tanácsadásokkal, 
információnyújtással, különbözı szolgáltatásokhoz való közvetítéssel ( pl.: családsegítés ) segítjük 
ıket. 
 
 
2.2 Jogi szolgáltatás 
 
Szolgálatunk jogász végzettségő munkatársához fordulhatnak a jogi problémával szembesülı 
ügyfelek. 
 
2.3. Szenvedélybeteg-segítı szolgáltatás 
 
A RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat munkatársa 2007.szeptemberétıl kéthetente egy alkalommal 
9 óra 30 perc és 13 óra 30 perc között az Egészségházban ügyfélfogadást tart szenvedélybetegek, 
illetve hozzátartozóik megsegítése érdekében. Szolgáltatásuk igénybevétele önkéntes és térítésmentes.  

A jelzırendszeri tagokkal és az intézmény családgondozóival munkánk hatékonyságának növelése 
érdekében szoros kapcsolat és kiváló együttmőködés alakult ki.  
 
3. Szervezés 
 
3.1. Szakmai szervezı tevékenység  
  

• A Gyermekjóléti Szolgálat törvényi kötelezettségének eleget téve 2013. március 22-én 
megrendezte a Gyermekvédelmi Konferenciát, melynek konkrét témája az „Új utak, új 
esélyek a gyermekvédelmi rendszerünkben” volt. A Konferenciát széles érdeklıdés övezte, 
minden gyermekvédelemben érintett szakember, intézmény képviseltette magát. Tartalmas 
elıadások hangzottak el és zárásként a jelenlevık megtették javaslataikat, nyilatkozataikat. 

• 2013. évben akkori fenntartónk valamint a ” Legyetek jók ha tudtok” Alapítvány anyagi 
támogatásával, két turnusban, összesen 40, elsısorban hátrányos helyzető gyermek nyári 
táborozása valósult meg. A program lebonyolításában az általános iskola testnevelı tanára 
segítette szolgálatunkat. Mindkét turnusban délelıttönként a sport játszott vezetı szerepet. A 
gyerekek a gyakorlatban ismerkedhettek meg a különféle sportágak alapvetı szabályaival. 
Délutánonként pedig a Házisweets Kft. üzemében a cukorka készítés rejtelmeibe való 
elmerülés mellett a Liza Aqua & Conference Hotel által biztosított fürdési lehetıséget 
használhatták ki. 

• A 2013. évben Lajosmizse Város az EMMI által kiírt pályázat nyerteseként 227 gyermek napi 
egyszeri meleg élelemhez juttatásához nyert támogatást a nyári szünidı 44 munkanapja 
vonatkozásában. A nyári  szociális gyermekétkeztetéssel kapcsolatos igényfelmérés 
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Szolgálatunk közremőködésével történt, s a napi meleg ebédek kiosztását is Szolgálatunk 
munkatársai végezték a nyári szünidı 44 munkanapján. 

• Az elmúlt éveknek megfelelıen a szolgálat munkatársai részt vettek az Intézmény 
hagyományaiban (szakmai napok rendezvényei, ünnepek). 

• Szolgálatunk „Az én karácsonyom” címmel rajzpályázatot hirdetett három korcsoportban 
2013 novemberében, melyre megközelítıleg 400 pályamő érkezett. Mindhárom 
korcsoportban három díjat és egy különdíjat osztottunk ki. Kiemelkedı teljesítményéért egy 
gyermek fıdíjban részesült. A díjak átadása a december 13-án, intézményünk által 
megrendezett nagyszabású Karácsonyi Ünnepség keretében került sor, melyet Kakaó Party 
követett. 

• Ugyanezen Ünnepség keretében kerültek átadásra a Szolgálatunk által meghirdetett Cipıs 
doboz akcióra beérkezett ajándékok. Városunk lakosságának, valamint a helyi vállalkozások 
nagylelkő támogatásának köszönhetıen 220 cipıs dobozt oszthattunk ki. Az ünnepségen 
résztvevı valamennyi gyermek helyi vállalkozók támogatásának köszönhetıen egy doboz 
szaloncukrot kapott. 

 
3.2. Civil szervezetekkel történı együttmőködés 

 
Jogszabály elıírja az alapítványokkal és egyesületekkel való együttmőködést. A szolgálat kapcsolatot 
tart velük. Az adományok áramlása közöttünk folyamatos, hozzásegítve ezzel a megfelelı helyre, 
célcsoporthoz való juttatásukat.  
 

• Intézményünk évek óta lehetıséget kap, hogy az Elsı Kecskeméti Lion’s Club karácsonyi 
filléres vásárának második napján munkatársaink által összeválogatott ruhanemőket, 
használati cikkeket, játékokat térítésmentesen elhozhatjuk. 

 
4. Szakmai kapcsolatok 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek veszélyeztetettségének megelızése érdekében, a 
veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése. A szolgálat kezdeményezi, szervezi és 
összehangolja a Gyvt. 17. §-ban meghatározott, valamint más érintett személyek és szervezetek 
részvételét a gyermekvédelem rendszerében. A szolgálat széles körő kapcsolati hálóval rendelkezik. 

 
Intézményen belül:  
 

• Családsegítı Szolgálat 
• Védınıi Szolgálat 
• Gondozási részleg 
 

Intézményen kívüli: 
 

• oktatási és nevelési intézmények  gyermekvédelmi felelısei, 
• gyermekorvosok, más egészségügyi szolgáltatók, 
• Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalának munkatársai,  
• Járási Gyámhivatal, 
• Lajosmizsei Rendırırs, 
• SOS Gyermekfalu és Ifjúsági Ház, 
• Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, 
• KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény, 
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, 
• Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 
• Nevelési Tanácsadó  
• Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság,   
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5. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 
 
A gyermekek családjukban történı nevelkedésének elısegítése érdekében fontosnak tartjuk preventív 
tevékenységünk folytatását, valamint hangsúlyának növelését. Ezt a célunkat  

• egyrészt a már meglévı szakmai kapcsolatainkkal, a jelzırendszer tagjaival közösen 
együttmőködve, 

• másrészt önkéntesek bevonásával igyekszünk megvalósítani.  
 
Figyelemmel kísérjük a már mőködı szabadidıs-, prevenciós jellegő programokat, elısegítjük azok 
célcsoporthoz való eljutását, igénybe vételét és konzultálunk errıl minden érintettel (gyermek, szülı, 
gyermekvédelmi felelısök, pedagógusok.). Igény, valamint szükség szerint kezdeményezünk új 
programok szervezését, a megvalósítás lehetıségeit feltárjuk és közvetítjük a megfelelı szerv/személy 
felé. 
 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az iskolások szexuális 
felvilágosítására, ennek szervezésében messzemenıen az oktatási intézmények mellett állunk. 
 
Jövıre vonatkozó célunk, hogy önkénteseket tudjunk bevonni tevékenységeinkbe, különösen a 
prevenciós és szabadidıs programok szervezésébe és végrehajtásába. 
 
Az önkéntesség az EU egyik alapelve, hozzájárul a demokrácia fejlıdéséhez, mindemellett az 
önkéntes tevékenységek fejlesztik a szociális készségeket és kompetenciákat, segítik a társadalmi 
szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatot nyújtanak. Ennek keretében az adott tevékenységet az 
önkéntes szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés 
szándéka nélkül végzi.  
 
Az önkéntes tevékenységek mind az önkéntesnek, mind a közösségeknek és a társadalom egészének a 
javára szolgálnak. Emellett az emberi, társadalmi, generációs vagy környezetvédelmi szükségletek és 
problémák kezelésének eszközei Az önkéntes tevékenységek nem helyettesítik a hivatásszerő, fizetett 
munkalehetıségeket, de hozzáadott értéket nyújtanak a társadalom számára. 
 
III. Zárszó  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nagy elhivatottsággal, szakmai tudásuk legjavát adva, a 
vonatkozó jogszabályok, intézményi szabályzatok ismeretében tevékenykednek a gyermekvédelemben 
érintett szakemberekkel, intézményekkel és civil szervezetekkel együttmőködve a gyermekek jogainak 
érvényre juttatása, megfelelı felnövekedése érdekében. Ezen gondolatokat a jövı nemzedékéért érzett 
felelısségtudat vezérli. 
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3.b)A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata beszámolója a Pártfogó 
Felügyelıi munkáról  
(Készítette: Susiné Opóczki Mária pártfogó felügyelı) 
 
Lajosmizse városban a párfogó felügyelıi tevékenységet továbbra is a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata látja el. 
 
A rendırség megkeresésére környezettanulmányokat készítünk. A rendırséggel kifogástalan a 
kapcsolatunk igyekszünk egymás munkáját segíteni mindenben. 
Rendszeresen bekérjük a pedagógiai véleményt a helyi iskolától, információt győjtünk a gyermekjóléti 
és a családsegítı szolgálattól. Köszönettel tartozunk gyors, pontos, szakmailag kifogástalan 
segítségükért.  
Rendszeresen meghívást kapunk a jelzırendszeri konferenciákra, melyek jól szervezettek, nagyon 
hasznosak és magas szakmai színvonalat képviselnek. 
Rendszeres kapcsolatot tartunk fent az SOS Ifjúsági Házzal. Tılük is minden támogatást, 
felvilágosítást megkapunk a munkánkhoz.  
A bíróság és az ügyészség ítéletei és végzései alapján a pártfogó felügyeletet személyre szabottan 
ellátjuk. A pártfogoltak életvitelét folyamatosan figyelemmel kísérjük. Amennyiben segítséget tudunk 
nyújtani, akkor segítünk: a munkaügyi központba irányítjuk ıket, felhívjuk a figyelmüket a szociális 
ellátási lehetıségekre, jogi segítı szolgálatunkat ajánljuk a figyelmükbe. 
A Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével hajtottuk végre a közérdekő munka 
büntetést. Kapcsolattartónkkal, Baranyi Rostás Rodrigóval rendszeres és jó munkakapcsolat alakult ki.  
2014. májusától lehetıségünk nyílt a Lajosmizse Város Önkormányzatnál is a közérdekő munka 
végrehajtására. 
Minden hónapban a Polgármesteri Hivatalban tudunk tartani kihelyezett ügyfélfogadást. Ez 
nélkülözhetetlen segítség az ügyfeleknek és szolgálatunknak. Ügyfeleink rossz anyagi helyzete nem 
tenné lehetıvé a havi jelentkezést Kecskeméten. Nagyon köszöntjük a város vezetıinek, hogy ezt már 
évek óta lehetıvé teszik számunkra. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál a párfogók leterheltsége 
folyamatosan nı. Az optimális 70-80 aktaszám helyett átlagosan 200 aktaszámmal dolgozunk. 2013. 
júliusától hatályba lépett a 2012. évi C. törvény (Btk.) a közérdekő munka végrehajtását szabályozó 
fejezete. A közérdekő munka büntetésre ítélteket minden esetben foglakoztatás-egészségügyi 
vizsgálatra kell részt venniük. Megjegyzem, hogy Lajosmizsén ezt a vizsgálatot egyetlen orvos sem 
vállalta, ezért mindenkinek Kecskemétre kell beutaznia. Ennek megszervezése, és figyelemmel 
kísérése nem kis feladat. Ezen kívül a büntetés-végrehajtási bíró helyett a pártfogó felügyelı kapott 
felhatalmazást a munkahely kijelölı végzés meghozatalára. A határidık pontos betartása, az ügyfelek 
és a munkahelyek kiértesítése nagy figyelmet, rengeteg idıt és adminisztrációt rótt ránk. De 
igyekszünk az elvárásoknak megfelelni. 
 
Bemutatom Szolgálatunkat számszerően is: 
 

Összesen beérkezett ügyirat 
 
 2012 év 2013. év Elızı évhez képest 
Érkezett 3052 3169 103,8 % 
Folyamatos 939 1122 119,5 % 
Befejezett 2993 2716 90,7 % 
 

Lajosmizse pártfogó felügyelet alatt állók adatai 2013-ban 
 
 Folyamatban volt Befejezett 
Felnıtt 11 15 
Fiatalkorú 7 2 
Összesen: 18 17 
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Büntetés-végrehajtási intézetben jogerıs szabadságvesztést tölt: 5 terhelt 
 

Lajosmizse közérdekő munka alatt állók adatai 2013-ban 
 
 Folyamatban volt Befejezett 
Felnıtt 26 30 
Fiatalkorú 4 1 
Összesen: 30 31 
 
Büntetés-végrehajtási intézetben jogerıs szabadságvesztést tölt: 9 közérdekő munkára ítélt 
 

Lajosmizse környezettanulmány 2013-ban: 
 
19 esetben kellett környezettanulmányt készíteni, 4-el többet, mint 2012-ben. 
 

Lajosmizse településen elfogató parancs 2013-ban: 
 
Egy ember ellen adott ki elfogató parancsot a bv. bíró 2011 óta, mely a mai napig él. 
 
Egyben köszönöm a szolgálat nevében az összes társszerv munkáját, akikkel napi szinten 
együttmőködünk, egymás munkáját hatékonyan segítjük.  
 
 
3.c)A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a  
gyermekvédelmi tevékenységérıl: 
(Készítette: Kocsis Györgyné óvodavezetı, Kunné Sipos Ágnes gyermekvédelmi felelıs, Bognár 
Marianna logopédus, Herceg Dóra logopédus 

 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (Lajosmizse, Attila u. 6.), mint székhely 
intézmény, három tagintézménye (Lajosmizse, Rákóczi u. 26.), (Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.) illetve 
(Felsılajos, Óvoda u. 2.) és bölcsıdei intézményegysége (Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.) mőködik.  
A társulásban résztvevı napközi otthonos óvodák és a bölcsıde szakmai szempontból részben 
önállóak. A pedagógiai program az óvodáknál közös, amely tartalmazza tagintézményi sajátosságokat. 
 
Az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott módon intézményünk a gyermekvédelmi feladatokat 
alaptevékenységként látja el. A gyermekvédelem lényege, hogy megelızze, elhárítsa, enyhítse azokat 
az ártalmas környezeti tényezıket, amelyek gátolják a gyermekek egészséges testi, lelki szellemi 
fejlıdését. A gyermekvédelmi feladatok az óvoda gyermek-és ifjúságvédelmi rendszerének 
mőködtetéséért az óvoda vezetıje, a tag-intézményvezetık, és az óvodapedagógusok felelısek. 
Munkájukat a gyermekvédelmi felelıs Lajosmizsén Kunné Sipos Ágnes, Felsılajoson Szabó Márta 
aktívan segítik. 
A Pedagógiai Program tartalmazza a gyermekvédelmi munka feladatait. Cél: a halmozottan hátrányos, 
és a hátrányos helyzető gyermekek segítése, a hátrányok leküzdése. A hátrányos helyzető gyermekek 
felmérése, felzárkóztatása. A veszélyeztetett gyermekek feltárása, megoldásokra való törekvés. 
Problémák feltárása, kezelése. A gyermek testi és lelki égészségének megóvása.  
 
GYERMEKLÉTSZÁMADATOK 
 
Székhely intézmény és tagintézmény férıhelyeinek száma 2012/2013. nevelési évben: 390 fı 
Székhely intézmény       200 fı 
Rákóczi u.-i tagintézmény      50 fı 
Szent Lajos u.-i tagintézmény    66 fı 
Felsılajosi Tagintézmény       50 fı 
Bölcsıdei intézményegység      24 fı 
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Székhely intézmény és tagintézmény férıhelyeinek száma 2013/2014. nevelési évben: 465 fı 
Székhely intézmény   275 fı 
Rákóczi u.-i tagintézmény    50 fı 
Szent Lajos u.-i tagintézmény   66 fı 
Felsılajosi tagintézmény    50 fı 
Bölcsıdei intézményegység    24 fı 
 
    A statisztikai gyermek létszám az alábbiak szerint alakult: 
     2012/2013.  2013/2014. 
Székhely:     214  fı         256 fı 
Rákóczi u. tagintézmény:     57  fı            44  fı 
Szent Lajos u. tagintézmény:                 67  fı           53 fı 
Meserét Óvoda  
 Felsılajosi Tagintézménye:    47  fı           43 fı 
Bölcsıdei intézményegység    24 fı          24  fı 
  Mindösszesen              409 fı        420 fı 
 
2013.december 31.-ig a székhely és óvodai tagintézményekbe 8 fı kisgyermek érkezett. 2014.01.01-
tıl 2014. 05.01. 6 fı gyermek iratkozott be óvodánkba. 
 
Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma: 
- 2012/2013. nevelési évben   57 fı 
- 2013/2014. nevelési évben   51 fı 
 
Hátrányos helyzető gyermekek száma  
2012/2013. nevelési évben 
Lajosmizsén: 147 fı 
Felsılajoson:   13 fı 
 
2013/2014. nevelési évben 
Lajosmizsén:  157 fı 
Felsılajoson:     9 fı 
 
Szakértıi Bizottság és a Nevelési Tanácsadó által vizsgált gyermekek 
 
A Nevelési Tanácsadó által vizsgált gyermekek száma 2013/2014-es nevelési évben 22 fı volt. 
Fejlesztésüket négy óvodapedagógus végezte, ık fejlesztı pedagógusi diplomával is rendelkeznek. 
Csoporton belüli fejlesztés 19 kisgyermeknek volt javasolt. A számuk az év folyamán a vizsgálatok 
megtörténte után emelkedett, akiket igyekeztük folyamatosan bekapcsolni a fejlesztésbe. 2013-2014-es 
nevelési évben Tanulási nehézség kialakulására veszélyeztetett (beilleszkedési, tanulási, 
magatartászavar) gyermekek száma 19 fı. A gyermekek fejlesztését heti rendszerességgel 
mozgásfejlesztéssel is kiegészítettük.  
 
Sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása a 2013/2014-as nevelési évben a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsıdében 

 
Létszámadatok: 
SNI-s gyermekek száma: 19 fı, ebbıl 14 fiú és 5 lány 
Nevelési tanácsadó szakvéleményével rendelkezı gyermekek száma: 4 fı (gyógypedagógiai ellátásra 
jogosultak, amíg a szakértıi vélemény megérkezik) + 1 fı (gyógypedagógiai ellátás igénylése még 
nincs a szakvéleményben, de az órarend tervezésénél figyelembe veszem ıt is) 
Összes gyógypedagógiai ellátásban részesülı gyermek: 24 fı 
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Létszámmegoszlás az óvodák között (csak az SNI-sek): 
Központi Óvoda, Attila u.: 8 fı 
Tagintézmény, Szent Lajos u.: 2 fı 
Tagintézmény, Rákóczi u.: 2 fı 
Tagintézmény, Felsılajos: 8 fı (ebbıl egy fı logopédiai megsegítést kap)  
 
gyógypedagógiai fejlesztı foglalkozáson heti 2 alkalommal részesülnek a sajátos nevelési igényő 
gyermekek 
a gyermekek fejlesztése a szakértıi vélemény alapján elkészített éves fejlesztési terv szerint történik 
45 perces idıkeretben 

 
Diagnózisok megoszlása a gyógypedagógiai ellátásban részesülı gyermekek körében: 

Tanulási zavar veszélyeztetettség (nev.tan. véleménye alapján – még nem 
SNI-s) 

3 fı 

Tanulási zavar veszélyeztetettség 7 fı 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar (csak gyógypedagógiai ellátás – 
nem SNI-s) 

1 fı 

Tanulási zavar veszélyeztetettség + A  beszéd- és a nyelvhasználat fejlıdési 
zavara 

1 fı 

Tanulási zavar veszélyeztetettség + Kevert specifikus fejlıdési zavar 1 fı 

Kevert specifikus fejlıdési zavar 5 fı 

Kevert specifikus fejlıdési zavar + A kifejezı beszéd zavara 1 fı 

Kevert specifikus fejlıdési zavar + A  beszéd- és a nyelvhasználat fejlıdési 
zavara 

1 fı 

Kevert specifikus fejlıdési zavar + Nem meghatározott pervazív fejlıdési 
zavar 

1 fı 

Enyhe értelmi fogyatékosság 1 fı 

A kifejezı beszéd zavara 1 fı 

A beszéd- és a nyelvhasználat fejlıdési zavara + A mozgásfejlıdés 
specifikus zavara 

1 fı 

 
 
Logopédiai beszámoló - (Készítette: Bognár Marianna) 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda ás Bölcsıdében, logopédusaként, végzem feladatom. 
Célom a 3-6 éves korosztály óvodás kor elıtt felhalmozódott, nyelv- és beszédfejlıdési, valamint 
artikulációs problémáinak feltárása, vizsgálata, és a szükséges terápia alkalmazása. 
 
Három tagintézményben az alábbiak szerint végzem munkámat: 
Meserét Óvoda székhely intézmény: 
heti három nap, 11óra, pösze terápia 38 gyermek. 
Rákóczi utcai tagintézmény:  
heti 1 nap, 4 óra, pösze terápia, 10 gyermek. 
 
Szent Lajos utcai tagintézmény:  
heti 1 nap,  4 óra,  pösze terápia, 14 gyermek. 
 
Micimackó Óvoda:  
heti 1 nap, 2 óra, 1 pösze terápia, és 1 megkésett beszédfejlıdés, 3 gyermek. 
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Munkámat átfogó szőréssel kezdem, (alapszőrés 2) amely a törvény szerint, az iskolaköteles 
korosztályt érinti. Akinél szükségesnek ítélem meg a terápiát, a szülıvel, elıre egyeztetetett 
idıpontban, elvégzem a vizsgálatokat. 
A vizsgálat a következı elemeket tartalmazza:  
a Goudenough rajz vizsgálat,  
a pöszeség szó után mondás, (hosszú és értelmetlen szavak), 
auditív differenciálás (szavak és értelmetlen szótagok), 
vizuális és verbális emlékezet, 
Inisan történetemlékezet, 
összefüggı beszéd, (képrıl mesélés), 
Prefer mondat után mondás (egyszerő és összetett, mellérendelı mondatok), 
Csányi grammatikai teszt.  
A 2014. januári szőrés (alapszőrés 1) lehetıséget ad arra, hogy a terápiát befejezık helyére új 
gyermekeket vegyek fel a várólistáról, vagy a középsıs korosztályból. 
A pösze terápiás órákat, az igen nagy létszám miatt, átlagosan 4 fıs csoportokban végzem.  
A szakértıi bizottság dokumentumai alapján, az SNI gyermekeket külön órakeretben, a 
rendelkezésemre álló dokumentumok útmutatása szerint látom el, róluk naplót, és egyéni fejlıdési 
lapot vezetek. 
8 fı óvodás, és 9 fı iskolás gyermek. 
 
Három tagintézményben az alábbiak szerint dolgozom: 
Meserét Óvoda székhely intézmény: 
heti 2 nap, 2 óra, 4 gyermek (januártól +2 fı) 
 
Rákóczi utcai tagintézmény:  
heti 1 nap, 1 óra, 2 gyermek. 
 
Szent Lajos utcai tagintézmény 
heti i nap, 1 óra, 2 gyermek. 
 
Fekete István Általános Iskola és Sport Iskola: 
heti 1 nap, 4 óra, 9 gyermek. 
 
A gyermekek komplex terápiában részesülnek, mely magába foglalja az artikulációs hibák javítását, 
nyelvtani fejlesztést, beszédértés fejlesztését, hallási differenciálás képességének fejlesztését, és egyéb, 
mozgáson alapuló képességek fejlesztését. 
A jövıben tervezzük Herceg Dórával a csoportos automatizálási tréninget nagycsoportosok, valamint 
csoportos beszédindítási terápiát kicsik részére. 
 
Logopédiai beszámoló - (Készítette: Herceg Dóra) 
 
A 2013/2014-es tanév 1. félévében a lajosmizsei székhelyen 12 nagycsoportos gyermek vett részt 
logopédiai ellátásban, a felsılajosi tagintézményben pedig 12 fı. İk a szeptemberi szőrıvizsgálat 
alapján kerültek kiválasztásra. 
 
A nagycsoportosok mindkét helyszínen heti egy illetve két órában kerültek ellátásra 3-4 fıs 
csoportokban, a kisebbek 15-20 perces egyéni terápiában részesültek. 
 
A középsı csoportosok szőrésére 2014 februárjában került sor, így ekkor kerülhettek be néhányan (a 
súlyosabbak) az ellátásba. 
 
A gyermekek eloszlása a beszédhiba típusa szerint Lajosmizsén: 
 15 fı nagycsoportos 
o 4 univerzális pösze 
o 10 fı részleges pösze 
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o 1 fı elektív mutista 
 7 fı középsıs 
o 3 fı részleges pösze 
o 2 fı általános pösze 
o 2 fı diszfázia 
 1 fı kiscsoportos 
o akadályozott/megkésett beszédfejlıdés 
 
A gyermekek eloszlása a beszédhiba típusa szerint Felsılajoson: 
 15 fı nagycsoportos 
o 1 fı nyelvlökéses nyelı 
o 9 fı részleges pösze 
o 1 fı általános pösze 
o 1 fı diszfázia 
 2 fı középsıs 
o 2 fı részleges pösze 
 
A nagycsoportos gyermekek igen nagy százalékánál szükséges célzottan is a beszédészlelés és –
megértés terápiáját végezni, valamint diszgrammatikus beszédüket javítani. 
 
Mindkét helyszínen nagy segítségemre voltak az óvónık a szervezésben, jól együtt tudtam velük 
mőködni, segítették a szülıkkel való kapcsolattartást. 
A szülık nagyobb része segítette gyermekét az elıre haladásban, kisebb százaléka azonban nem vett 
részt az otthoni gyakorlásban. 
 
Az infrastrukturális feltételek a lajosmizsei székhelyen ideálisak lettek az új kezelıhelyiség 
kialakításával, már csak az IKT eszközök hiányoznak. Felsılajoson kevésbé ideálisak a feltételek, de 
megfelelıek. 
 
Ellátottak óraszáma: 
 
I.félév II.félév 
heti 1 óra heti 2 óra heti 1 óra heti 2 óra 
Lajosmizse 11 fı 4 fı 18 2 fı 
Felsılajos 8 fı 3 fı 10 3 fı 
 
Beszámoló az óvodában folyó további gyermekvédelmi tevékenységrıl – (Készítette: Kocsis 
Györgyné - óvodavezetı, Kunné Sipos Ágnes  - gyermekvédelmi felelıs) 

 
Tanköteles korú gyermekek létszáma 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában tanköteles korú gyermekek száma a 2013/2014-
es nevelési évben a nagycsoportos gyermekek száma 142 fı.  
Ebbıl várhatóan 102 fı 2014 szeptemberétıl iskolás lesz. Az óvodában maradó gyermekek a Nevelési 
Tanácsadó és a Szakértıi Bizottság javaslata alapján maradnak intézményünkben. 
 

2. GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL İ GYERMEKEK SZÁMA 
 
2012-es októberi statisztika alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülı 
 
Meserét  Óvoda székhely (Attila u. 6.)   90 fı 
Meserét Óvoda  telephely  (Rákóczi u. 26.)  11 fı 
Meserét Óvoda telephely (Szent Lajos u. 19.)  46 fı 
Meserét Óvoda tagintézmény (Felsılajos, Óvoda u. 2.)  13 fı 
Mindösszesen   160 fı 
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2013-as októberi statisztika alapján 
 
Meserét Óvoda  székhely (Attila u. 6.) 111 fı 
Meserét Óvoda tagintézmény(Rákóczi u. 26.)  12 fı 
Meserét Óvoda tagintézmény(Szent Lajos u. 19.)  34 fı 
Meserét Óvoda tagintézmény (Felsılajos,  
Óvoda u. 2.) 

 9 fı 

Mindösszesen  166 fı 
 
A gyermekek étkezését a székhely intézményben az IGESZ fızıkonyhája 500 fı részére biztosítja. A 
tízórait és az uzsonnát a Szent Lajos u. Óvoda és Bölcsıde, a Rákóczi Óvoda és a Felsılajosi Óvoda 
melegítı konyháján készítik el. 
Feladatuk: gyermekeink élettani igényeinek megfelelı jellegő és összetételő táplálékhoz juttatása.  
Másrészt: kedvezı irányba befolyásoljuk az étkeztetett csoportok táplálkozási szokásainak, ízlésének, 
magatartásának és étkezési kultúrájának alakulását. Az étrend összeállításánál az élelmezésvezetı 
törekszik a változatosságra, figyelembe veszi, az OÉTI ajánlását, a normát. 
 

3. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPELLÁTÁSÁBA  2013. május 1.- 2014. május 1.- 
ig. 17 gyermek került intézményünk jelzése alapján. Az óvoda gyermekvédelmi felelıse minden 
hónap elsı szerdáján részt vesz az Esetjelzı megbeszéléseken. Szükség esetén felkeresi a 
Gyermekjóléti-, ill. a Védınıi Szolgálatot. 
 
Együttmőködés hiánya (11 eset) 
 
Eset: A szülı nem írta alá Nevelési Tanácsadóba küldött vizsgálati kérelmét, amit az óvodapedagógus 
indokoltnak tartott. 
Megtett intézkedés: jelzés a Gyermekjóléti Szolgálatnak 
 
Eset: Igazolatlan hiányzás. (7 eset – 5 gyermek) 
Megtett intézkedések: Az orvosi igazolásokkal kapcsolatban a szülı figyelmét felhívtuk az igazolások 
pótlására. Felszólítások küldése. 
 
Eset: A szülı nem érdeklıdik a gyermeke fejlıdésérıl, nem jelenik meg az óvodai rendezvényeken. 
Megtett intézkedések: A szülı többszörös felszólítás után sem érdeklıdött gyermekek fejlıdésérıl, így 
jelzéssel fordultunk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 
 
Eset: A szülı az óvoda által biztosított és a Nevelési Tanácsadó által elıírt fejlesztı foglakozásokra 
nem hordja gyermekét. 
Megtett intézkedések: Jelzés a gyermekjóléti Szolgálat felé 
 
Eset: Az italozó szülı megfenyegette az óvoda dolgozóját. 
Megtett intézkedések: Gyermekjóléti Szolgálat felé megtörtént a jelzés, akik a felmerülı problémákat 
megbeszélték a szülıkkel, a szülı bocsánatot kért. 
 
Gyermek testi higiéniájának elhanyagolása (7 gyermeket érintı – az év folyamán többszörös 
jelzés) 
 
Eset: A gyermek gyakori problémája a fejtetvesség 
Megtett intézkedések: A szülık tájékoztatása a fejtetvesség kezelésérıl. Jelzés a Gyermekjóléti 
Szolgálat felé, mert nem tapasztalunk javulást az ügyben. Együttmőködés a védınıkkel. 
  
Eset: A gyermek ápolatlansága – Sajnos visszatérı probléma, 3 családnál rendszeresen tapasztalható 
az elhanyagolás. 
Megtett intézkedések: Jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé, mert nem tapasztalunk javulást az ügyben.  
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Veszélyeztetettség (4 gyermek – 2 család)  
 

Eset: A gyermek nem járt rendszeresen óvodába, ruházata elhanyagolt, anya nem érdeklıdik 
gyermeke fejlıdésérıl, az anya a nagyszülıkre hagyta a gyermekeket. 
Megtett intézkedések: Többszöri levélben történı felszólítás. Esetjelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé 
 
Eset: A gyermek sok hiányzása miatt a gyermek fejlıdése nem megfelelı ütemő. A gyermek az 
óvodában gyakran beszékel, ezért az óvónı javasolta a gyermekorvos általi kivizsgálását, amit a 
szülık a mai napig nem tettek meg 
Megtett intézkedések: A szülık tájékoztatása a problémáról. Esetjelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 
 
A gyermekjóléti szolgálat kérésére a fenti idıszakban 8 kisgyermekrıl adtunk pedagógiai jellemzést. 
 
Védelembe vételi eljáráson vettünk részt egy alkalommal, és egy alkalommal védelembe vételi 
felülvizsgálaton. 
 
Az óvodában fokozott figyelemmel kísérjük azon gyermekeket, akik szülıje nyilatkozatot tett az 
Önkormányzat jegyzıjénél a halmozott hátrányos helyzetrıl. Az ı esetükben az elsı igazolatlan 
hiányzási nap után megpróbáljuk a szülıt felkeresni (telefonon, személyesen családlátogatással), 
illetve kiküldjük az Óvodavezetıi felszólítást a rendszeres óvodába járásra.  A felszólításokra csökkent 
az igazolatlan hiányzások száma. 
Az IPR pályázat keretein belül az intézményünkbe járó összes HHH gyermeknek tudtunk karácsonyra 
kifestıt, ceruzát tartalmazó ajándékcsomagot átadni. A szülık, óvodai dolgozók, képviselıtestület 
tagjai segítségével a rászoruló családoknak rendszeresen ruha, könyv, játék adományokat tudtunk 
átadni. A Tündérkert Alapítvány segítségünkre volt a halmozottan hátrányos helyzető óvodások 
kirándulások illetve belépıjegyek finanszírozásában. Óvodánk a megfelelı szakemberek biztosításával 
a szülıket nevelési tanácsokkal segítette például 2014. áprilisában Karsainé Soós Katalin az iskolába 
készülı gyermekek szüleit tanácsokkal látta el. 
 

JELZİRENDSZER TAGIVAL VALÓ EGYÜTTM ŐKÖDÉS TAPASZTALATAI 
 
Minden hónap elsı szerdáján a gyermekvédelmi felelıs részt vett az esetjelzı megbeszéléseken. 
Szükség esetén azonban az adott probléma súlyosságát illetıen azonnali segítséget igényeltünk. A 
jelzırendszeri munkatársakkal a kapcsolat napi szintő, és egymás munkáját segítı, ennek 
köszönhetıen emelkedett a sikeresen megoldott esetek száma. 
 
7./ JÖVİRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 
 
A prevenciós és fejlesztı munkát segítené 1 fı pszichológus alkalmazása, aki a pszichés zavarokkal 
küzdı gyermekek rendszeres kezelését ellátná. Szorosabb együttmőködés kialakítása a védınıkkel és 
a gyermekorvosokkal. Óvodai gyermek fogászati szőrıvizsgálat megszervezése, beindítása. 
 
9./ INTÉZMÉNYÜNK KÜLÖNBÖZ İ SZABADIDİS PROGRAMOK SZERVEZÉSÉVEL 
IGYEKSZIK  az óvodai nevelést vonzóvá tenni. A következı óvodai szakköröket szerveztük meg: 
- Mozgásfejlesztı torna 
- Ügyes kezek 
- Apróka-Ugróka tánccsoport 
- Német nyelv 
- Hitoktatás (katolikus és református) 
- Zeneovi-néptánc 
- Origami 
- A szakkörökhöz, programokhoz anyagi, illetve eszközbeli segítséget nyújt a Szülıi Szervezet, 
valamint az óvoda alapítványa. Minden nevelési évben több alkalommal utazó Játszóházi 
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programokon vehetnek részt az óvodásaink. Megrendezésre kerül a Gyermeknap, amely egész 
délelıttös, változatos, szórakoztató programokat kínál a gyermekeknek.  
 
Összegzés 
 
A gyermekvédelmi munkát segítı személyek intézményen belül: 

• óvodavezetı 

• gyermekvédelmi felelıs 
• óvodapedagógusok 

• az óvoda minden dolgozója. 

A gyermekvédelmi munkát segítık intézményen kívül: 
• egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védınıi szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos) 
• személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 

• közoktatási intézmények, 
• területi gyermekvédelmi szakszolgáltatók, 
• gyámhatóság, civil és egyházi szervezetek 

• Roma Önkormányzat 

 
3.ca) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége  
gyermekvédelmi beszámolója  
(Készítette: Kelemen Gabriella szakmai vezetı) 

Régóta ismeretes, hogy a gyermekkor korai szakaszában minden kisgyermekben sajátos érzelmi 
minták rögzülnek. Egyes gyermekeknél például alacsony önbecsülésre valló viselkedési formák 
alakulnak ki, míg mások egészséges önértékelésre tesznek szert. Vannak, akik a biztonságérzet 
hiányával küszködnek, mások pedig teljes biztonságban tudhatják magukat. Sok gyermek nı fel a 
szeretet és a megbecsülés légkörében, mások viszont sohasem érzik szüleik szeretetét és 
megbecsülését. 

Gary Chapman 

A bölcsıde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedı gyermek húszhetes korától 
hároméves koráig a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését végzı 
intézmény. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, a nevelési év végéig maradhat a bölcsıdében. 
Ha viszont még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik életévének betöltését követı év augusztus 
31-ig továbbgondozható a bölcsıdében.  
A bölcsıdei nevelés-gondozás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) 
által kidolgozott Bölcsıdei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a Bölcsıdei nevelés-
gondozás szakmai szabályai alapján folyik.  
A bölcsıdei felvétel során elınyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermeket, akinek szülıje vagy más törvényes képviselıje igazolja, hogy munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977.évi XXXI. törvény kiemeli az olyan 
kisgyermek szociális, vagy egyéb ok miatti felvételi lehetıséget, akinek egészséges fejlıdése 
érdekében szükséges a bölcsıdei gondozás-nevelés. 
 
A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 40. § szabályozza a bölcsıdei férıhelyek számát, amely szerint a 
bölcsıdei csoportban nevelhetı, gondozható gyermekek száma 12 fı.  
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Abban a bölcsıdei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, legfeljebb 
14 gyermek nevelhetı, gondozható. A fogyatékos gyermeket is ellátó bölcsıdei csoportban (teljes 
integrációban) legfeljebb 10, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó bölcsıdei csoportban (részleges 
integráció) legfeljebb 6 gyermek fejleszthetı, gondozható. 
Az intézménybe minden nevelési év elején újonnan felvételre kerülı gyermekek létszáma mindig más 
és más. Attól függıen változik, hogy a gyermekek közül mennyien mennek el óvodába. Az óvodába 
menı gyermekek létszámát általában június elején tudjuk meg pontosan, miután az óvoda a szülıket 
tájékoztatta gyermekeik felvételérıl. Az ekkor kialakult óvodába menı gyermekek számának a helyére 
veszek fel a bölcsıdébe új gyermekeket a májusban beíratottak közül. A korcsoportmegoszlást 
figyelembe véve kialakítom a szobák létszámát, az oda felvételre kerülı gyermekek névsorát, és 
tájékoztatom az érintett szülıket. 
Abban az estben, amikor a gyermekrıl már a beiratkozáskor tudom, hogy sajátos nevelési igényő, ezt 
a szobák létszámának kialakításánál figyelembe veszem. Az egészséges gyermekek között, teljes 
integrációban maximum 10 fıt gondozhatunk-nevelhetünk.  
A beiratkozáson azonban gyakran csak a szülı vesz részt, a gyermekeket nem hozzák el, illetve ha 
elhozzák, akkor a babakocsiban ülı, idegen helyen lévı gyermekrıl nem állapítható meg, hogy a 
fejlıdésében probléma merült fel. A spontán integráció kiküszöbölhetetlen, hiszen sok probléma a 
beszoktatás után kerül felszínre. 
Abban az esetben ahol spontán integráció történt, a csoportszobákba felvett gyermekek létszáma 
meghaladja a 10 fıt, hiszen már júniusban döntés született a felvett gyermekekrıl, a probléma 
felszínre kerülése után gyermeket már nem tanácsolunk el a bölcsıdébıl. 
 
A bölcsıdei gondozás - nevelés feladatai: 
- az egészséges testi fejlıdés elısegítése 
- az érzelmi fejlıdés és szocializáció segítése 
- a megismerési folyamatok fejlıdésének segítése 
 

A bölcsıde megnyitásával elért eredmények: 
- A bölcsıdénk a szülıkkel együtt mőködve a gyermekek számára olyan életteret kínál, melynek 
eredménye a derős, önérvényesítés képességével rendelkezı, harmonikusan fejlıdı gyermek. 
- A bölcsıdei ellátás megvalósulása növelte a helyi szolgáltatások számát és színvonalát. 
- A családot érintı alapellátás biztosítottá vált. 
- A szolgáltatás megvalósítása a nık és a gyermekek esélyegyenlıségének biztosítása mellett, a 
településen élık életminıségére is kihatott és erısítette a település szociális, egészségügyi, 
oktatási és gyermekvédelmi ellátórendszerét. 
 
A Bölcsıde engedélyezett férıhely száma 24 fı. Ez két bölcsıdei csoportot jelent.  
Védelembe vétel, átmeneti és tartós nevelésbe vétel nem történt. 
A beíratott gyermekeink száma 2013. év folyamán 46 fı volt. Ebbıl óvodába távozott 22 fı. 
A nyitvatartási idı meghatározásánál a bölcsıdébe járó gyermekek szüleinek munkakezdését és 
befejezését figyelembe véve reggel ¾ 7 órától délután 17.00 óráig napi 10 óra 15 percben látjuk el a 
gyerekeket. A meghosszabbított nyitva tartásra a szülıi igény miatt került sor. 
Az elızetes igényfelmérés és a fenntartóval való egyeztetés után a nyári szünet idejét 2014.  július 21.- 
2014. augusztus 08.-ig hagyta jóvá a fenntartó. 
A téli szünet idıtartamát a szülıkkel és a fenntartóval való egyeztetés után 2013.december 22-tıl 
2014. január 01-ig határozták meg, ekkor nem üzemelt a bölcsıde. 
 
Személyi feltételek 
- 1 fı vezetı  
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- 4 fı kisgyermeknevelı-gondozó (ebbıl 1 fı kisgyermeknevelı 6 órában) 
- 1 fı szakács /Gesz alkalmazásában áll/ 
- 1 fı technikai személyzet 
 
A szakdolgozók közül mindenki rendelkezik a 15/1998. NM. Rendeletben elıírt szakmai 
végzettséggel. 

A bölcsıdébe járó gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét gyermekorvos látja el. 
Figyelemmel kíséri a gyermekek testi és szellemi fejlıdését. A bölcsıde orvosunk hetente egy 
alkalommal látogatja a gyerekeket. Munkája során törekszik a gyerekekkel való jó kapcsolat 
kialakítására, nyomon követi fejlıdésüket, szükség esetén megvizsgálja ıket, jelzéseket ad a szülık 
felé, gyógyszer receptet ír fel, kérés esetén tanácsokat ad. Minden bölcsıdében kell orvost alkalmazni, 
akinek gyermekgyógyász vagy háziorvostan szakvizsgával kell rendelkeznie. Munkaideje havi 4 
óra/csoport. A bölcsıdébe történı beszoktatás után részletes orvosi vizsgálat és az elızményi 
anamnesztikus adatok összegyőjtése és feldolgozása a feladata.  

Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsıde orvosának szakvéleménye szerint 
egészségi állapota miatt bölcsıdében nem gondozható, illetıleg magatartászavara veszélyezteti a többi 
gyermek fejlıdését. A bölcsıde orvosa a szakvélemény kialakítása elıtt más szakember 
(gyógypedagógus, pszichológus, kisgyermeknevelı stb.) véleményét is kikéri (15/1998 NM rendelet 
43. § (2)-(3). Az oltások megtörténtérıl az oltott személyt egyéni dokumentációval is el kell látni, a 15 
évesnél fiatalabbak oltásait a Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe kell bejegyezni. Az életkorhoz 
kötött kötelezı védıoltások megtörténtérıl a bölcsıde orvosa, a nevelı a Gyermek-egészségügyi 
Kiskönyvbe bejegyzett oltások alapján tájékozódhat, az ott dokumentált oltások megtörténtét rá kell 
vezetni a gyermek egészségügyi törzslapjára is. 

A betegség gyanúját a bölcsıdei kisgyermeknevelı jelzi a bölcsıde orvosának, aki indokolt esetben 
"kitiltja" a gyermeket a közösség védelmében. Ha az orvos nem érhetı el, akkor a bölcsıdevezetı 
gondoskodik arról, hogy a szülı minél hamarabb elvigye a gyermeket. A bölcsıdében minden esetben 
ún. sürgısségi ellátás (lázcsillapítás, elsıdleges sebellátás stb.) történik, a betegség kezelése a család 
orvosának a feladata. Lezajlott betegség után a szülı köteles orvosi igazolást vinni a bölcsıdébe, 
melyet a nevelı a bölcsıdei gyermek egészségügyi törzslapon dokumentál, és a bölcsıde orvosa 
számára megıriz. 

Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 
óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsıde orvosa nem javasolja, bölcsıdében gondozható 4. 
életévének betöltését követı augusztus 31-ig (15/1998 NM rendelet 36. § (2).  

A nevelıkkel és a bölcsıdevezetıvel a gondozási-nevelési munka során felmerült összes egészségügyi 
probléma megbeszélése és a megoldási lehetıségek keresése is a bölcsıde orvos feladata. 

A bölcsıdeorvos által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok: 

  bölcsıdei gyermek egészségügyi törzslap  
  óvodai jelentés a 6 év alatti gyermekrıl,  
 
Tárgyi feltételek 
 
A tárgyi feltételek biztosítása, ennek folyamatos megtartása meghatározó célja éves 
tevékenységünknek. A rendelkezésre álló helyiségeket igyekszünk a tılünk telhetı minden eszközzel 
rendben tartani és szépíteni, évszakoknak megfelelı dekorációval hangulatosabbá tenni. A berendezés 
és felszerelés a gyermekek életkorát, mindenkori fejlettségét követi. 2013 decemberében szülıi 
felajánlást követıen a két csoport szobában lambériázásra volt lehetıség. A szobák megújultak, és 
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még teljesebben tudják a gyermekek számára biztosítani  a megfelelı környezetet. A kültéri 
játékoknak is szülıi felajánlásból lett tároló helyük, amely több hétvégi munkából született meg. 
Kaptunk ismételten fa semetéket és bokrokat is. Saját veteményes kertünk is van, - a gyerekek és a 
szülık legnagyobb örömére - amelyet a szülık, gyermekeik, és a bölcsıde személyzete gondoz, nevel. 
 
 
 
 
Szakmai munkánk 
 
Fontosnak tartjuk bölcsıdei ellátásban a városban lévı egészséges gyermekek fejlıdésének nyomon 
követését, szőrését. A véletlenszerő integráció kiküszöbölhetetlen, hiszen nem minden sérülésnek 
vannak egyértelmő jelei születéskor. Sok probléma a fejlıdés elırehaladtával kerül felszínre. A 
gyermekek megfelelı fejlıdésük érdekében különleges ellátásra szorulnak ezekben az esetekben.  
Fontos, hogy a gyermeket a saját, jól ismert közegében figyeljék meg, hiszen ha ismeretlen emberként 
egy ismeretlen közegben vizsgálunk egy 0-3 éves korú gyermeket nem feltétlenül kapunk valós képet 
a képességeirıl.  
Amennyiben a megfigyelés megtörtént, arról feljegyzés készül, ami javaslatot tartalmaz a továbbiakra 
nézve, pl.: orvosi vizsgálat, képességvizsgálat. A döntést a szülı hozza meg, hogy milyen irányba 
indul el gyermekével. 
A szülıkkel az optimális együttmőködésre törekszünk. A bölcsıdei ellátás keretében a gyermek 
életkorának, fejlettségi szintjének megfelelıen biztosítjuk a gondozás és nevelés feltételeit.  
A bölcsıdei élet szervezésénél fontos szempont, hogy a szülıket bevonjuk gyermekük bölcsıdei 
életébe. Arra törekszünk, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a családdal és kölcsönösen segítsük 
egymást a gyermek nevelésében. 
Elsıdleges feladatunk, hogy minden gyermek számára örömteli életet biztosítsunk úgy, hogy ellátásuk 
során egyéni sajátosságaikat és a bölcsıdei gondozás- nevelés alapelveket figyelembe véve 
megfeleljünk a szülık elvárásainak.  
 
Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gondozás és nevelés elválaszthatatlan egysége 
megvalósuljon. A kisgyermeknevelık tisztában vannak azzal, hogy minden gondozási területen 
nevelési feladataink is vannak, nem korlátozódik csak gondozási helyzetekre.  
Törekszünk az érzelmi biztonságot nyújtó tevékenységre motiváló környezet megteremtésére. 
Rendszer, hely és állandóság, melyet erısít az a törekvés, hogy a kisgyermeknevelık munkájában az 
egységes nevelı hatások, a rendszeresség és a fokozatosság elve érvényesüljön.  
Ebben a környezetben a kisgyermeknevelık a gyermek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe 
véve segítik a gyermek fejlıdését és közben odafigyelnek, hogy a nevelés alapja a pozitív 
megnyilvánulások támogatása megerısítése, és az elismerés legyen. 
A szakdolgozók munkájában érvényesül a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozás 
tiszteletben tartásának elve, a gyermek elfogadásának és személyiségük megbecsülésének elve. A 
kisgyermeknevelık meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, 
fejlettségét, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermek fejlıdését.  
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt a kisgyermeknevelıi 
állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk. A kisgyermeknevelık pedagógiai munkájában 
érvényesül a fokozatosság, az egyéni bánásmód, a pozitívumokra támaszkodás, a rendszeresség elve.  
A bölcsıdében gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, derősek, aktívak és a világra nyitottak. A 
szülıkkel való együttmőködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva ıszinte, és partneri.  
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A szülıi értekezleten az intézményi mőködésrıl, a házirendrıl, aktualitásokról, rendezvényeinkrıl 
tájékoztatom a szülıket, és a saját kisgyermeknevelıiktıl mindennap információt kapnak a gyermek 
napközbeni tevékenységérıl, szociális állapotáról. 
A gyermekek fokozatos, anyával történı beszoktatását a szülık vállalták, ezzel megkönnyítve a 
kisgyermekek adaptációját az új közösségbe. Természetesen nem mindig az anyával történik a 
beszoktatás, olyankor az apa, vagy nagymama segíti a gyermeket az adaptációhoz. 
A kisgyermeknevelık az egészséges életmód alakításában szakmai tudásuk maximumát adva vesznek 
részt a gyermek fejlıdéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakításával, a primer 
szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésével, az egészségvédelem, az egészségnevelés, a 
környezethez való alkalmazkodás, az alapvetı kultúrhigiénés szokások kialakításának segítésével. 
 Mindezt a testi-lelki harmónia kialakulását és megırzését segítı napirend szervezésével érik el, 
amelyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét, sorrendjét (étkezés, mosakodás, 
öltözködés, levegızés, játék, pihenés). 
A nagy játszószobák, a tágas terasz és a hatalmas udvar a gyermekek egészséges fejlıdéséhez ideális 
feltételeket biztosítanak.  
A bölcsıde melegítıkonyhával rendelkezik, az ételt az óvoda konyhájáról szállítják.   
 

2013.- 2014. évi feltöltöttség és kihasználtság %-os mutatói 
 
  Bölcsıde 2013-as évi kihasználtsága 
 

Nyitvatartási 
hónapok 

Lehetséges 
gondozási 
napok száma  

Teljesített 
gondozási 
napok száma  

Beíratott 
gyermek 
száma 
/jelenlét 
+hiányzás/ 

Feltöltöttség 
beírt 
gyer.hez 
viszonyítva 
%  

Kihasz. gond 
gyermekhez 
viszonyítva 
%  

Január          22 528 405 528 100% 76,70% 
Február        20 480 374 480 100% 77,91% 
Március       20 480 290 480 100% 60,41% 
Április         21 504 403 504 100% 79,96% 
Május          21 504 363 504 100% 72,02% 
Június          20 480        428 480 100% 89,16 % 
Július           23          552 422          522 100% 80.84% 
Augusztus    21 - - -  - 
Szeptember  21 504 403 504 100% 80.92% 
Október        22 528 370 528 100% 70.07% 
November    20 480 299 480 100% 62.29% 
December     18 432 242 432 100% 56.01% 
Össz:       249 
 

5472  3999 
 

5472 100%      73% 

 
 
2013-AS ÉVBEN 15.86 Fİ VOLT A  KIHASZNÁLTSÁGA A BÖLCSİDÉNEK. 
 
Bölcsıde 2014-es évi kihasználtsága 
 

Nyitvatartási 
hónapok 

Lehetséges 
gondozási 
napok száma  

Teljesített 
gondozási 
napok száma  

Beíratott 
gyermek 
száma 
/jelenlét 
+hiányzás/ 

Feltöltöttség 
beírt 
gyer.hez 
viszonyítva 
%  

Kihasz. gond 
gyermekhez 
viszonyítva 
%  

Január 22 528 397 528 100% 75,18% 
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Február 20 480 366 480 100% 76.25% 
Március 21 504 413 504 100% 81.19% 

 
 
Gondozási díj: 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról  328/2011. (XII.29.) Korm. 
rendeletre hivatkozással és a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı - testületének 
8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló rendelete 
alapján, 2012. szeptember 01.-tıl a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Bölcsıdei Tagintézményében (2013 évtıl Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Bölcsıdei Intézményegysége-elnevezéső intézményben) a bölcsıde nyitvatartási napjaira  
 
100.-Ft/fı/nap gondozási díjat kell fizetni. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet  
18.§ (5) Bölcsıdei gondozásnál a Gyvt. 150. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint 
gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 151. § (5) bekezdés d) pontjában foglaltak fennállását tartós betegség 
esetén szakorvosi igazolással, fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló  1998. évi 
LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése 
szerinti szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni. Mentesülnek a gondozási 
díj befizetése alól, azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak, akik 3 vagy több 
gyermeket nevelnek, ahol a gyermek tartós fogyatékossággal él és azok, akiknél ideiglenes vagy 
átmeneti elhelyezésben van a gyermek. 
 
2013. év 
január      2200/hó X      /fı=     48.400.-Ft 
február     2000/hó X      /fı=    43.100.-Ft 
március    2000/hó X      /fı=    42.900.-Ft 
április       2100/hó X      /fı=    44.100.-Ft 
május       2100/hó X      /fı=    44.100.-Ft 
június       2000/hó X      /fı=    46.100.-Ft 
július        2300/hó X     /fı=    48.300.-Ft 
augusztus  0                                       0.-Ft 
szeptember2100/hó X     /fı=   33.500.-Ft 
október      2200/hó X 15/fı=   33.000.-Ft 
november  2000/hó X     /fı=   30.000.-Ft 
december  1600/hó X     /fı=   25.200.-Ft 
Összesen:                                438.700   .-Ft 
 
2014. év 
január      2200/hó X      /fı=     34.800.-Ft 
február     2000/hó X      /fı=    30.000.-Ft 
március    2100/hó X      /fı=    31.500.-Ft 
április       2000/hó X      /fı=    28.000.-Ft 
 
Gyermekétkeztetés esetén: 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, 
három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének rendelete alapján: 
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Bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja: 
 Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 340.- Ft+ áfa 
 
2013-as évben az étkezés az alábbiak szerint alakult 
 
Térítésmentesen étkezı gyermekek 
2013.01.-04. hóig 2 fı 
2013.05.-12. hóig 1 fı 
 
50%-os térítésben részesülı gyermekek 
2013.02.-07. hóig 1 fı 
2013.09.-12. hóig 8 fı 
 
Nem étkezı 
2013.09.-12. hóig 1 fı 
 
A Gyvt. 35.§ -36.§-a értelmében megalakult és továbbra is mőködik az Érdekképviseleti Fórum. A 
tagok megválasztásra kerültek, amelyet a közgyőlés jóváhagyott. A fenntartó részérıl delegált tag 1 fı, 
a bölcsıde dolgozói közül 1 fı, és a szülık közül 2 fı került megválasztásra.  
 
A KENYSZI rendszer bevezetése 
KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevıkrıl): 
Az adatszolgáltatás jogszabályi háttere: 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Nyr.) 13/B-13/H.§ 
tartalmazzák az igénybevevıi nyilvántartás vezetésének szabályait. 
329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. 
rendelet módosításáról. 
Fenntartó feladata: 
A fenntartónak az NRSZH honlapján közzétett MEGHATALMAZÁS formanyomtatványon kellett a 
már ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkezı személyt (az e-képviselıt) meghatalmaznia az 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében. 
E-képviselı feladata: 
Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselı, adatszolgáltató munkatársnak, egy vagy több személyt 
jelölhet ki. Az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van a napi adatrögzítést elvégezni. 
Az adatszolgáltató munkatárs feladata: 
1. Az adatszolgáltatás az igénybe vevık Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti 
rögzítésébıl és a 13/F. § szerinti napi jelentésbıl áll. Az adatszolgáltatásra jogosult a Gyvt.-ben 
meghatározott adatokat legkésıbb az igénybevétel elsı napját követı munkanap 24 óráig köteles 
rögzíteni. Az adatszolgáltatás folyamatos internetes kapcsolatot feltételez. 
 
 
Az igazi gyerek szeret gondtalanul élni, s a világ komolyabb ügyeit ösztönösen áthárítja a körülötte élı 
felnıttekre. Szeret jól enni, és soha nincsenek komolyabb kenyérgondjai, kötelezı ránézve az iskolába 
járás, de legjobban szeretné, ha a mameluk házitanító tanulná meg helyette a leckét. İ csak azért van, 
hogy éljen és nıjön, teljesedjen minél erısebbé, hogy ezzel a szabad, gondoktól kimentett erıvel 
minél jobb helyet biztosíthasson magának a világban. Az az ember, aki nem így éli le gyerekéveit, az 
öregen született, visító hangjában már magával hozza a szülei fáradtságát, s legtöbbjük az egész életen 
át nem hall meg egy hangot a maga tiszta füleivel, nem lát meg egy színt a maga tiszta szemével. 
Semmi sem tud hatni rájuk az újság ingerével, egyszer valahol mintha már mindennel találkoztak 
volna.   Kassák Lajos 

                                                                                     
 
 
 



 37

3.cb.) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi 
Tagintézményének gyermekvédelmi beszámolója  
(Készítette: Szabó Márta gyermekvédelmi felelıs, Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezetı) 
 
Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerének mőködéséért az óvoda vezetıje felelıs. Az ı 
munkáját segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs  Szabó Márta, és aktívan részt vesz minden 
óvodapedagógus. A helyi óvodai nevelési program tartalmazza a gyermekvédelmi munka azon 
alapvetı feladatait, melyet célul tőzött ki a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek segítésére. 
 
1. Demográfiai mutatók: 
 
Az óvodába járó gyermekek száma 2013. szeptemberében 43 fı.  
Az óvoda létszáma változott a nevelési év során, 3 fı október 1. után töltötte be 3. életévét, és kezdte 
meg az óvodát, két kisgyermek pedig márciusban nyert felvételt. Így létszámunk 48 fıre duzzadt.   
 
2. Az önkormányzat által nyújtott ellátások: 
 
A szociálisan anyagilag hátrányos gyermekek száma 10 fı, azaz a teljes létszám 21%-a. Továbbra 
sincs veszélyeztetett  kategóriába sorolható gyermekünk . 
 
Kedvezményes étkezésben részesülık adatai: 

- 50%-os kedvezmény:  8 fı 
- 100%-os kedvezmény:  10 fı 

 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások:  
 

• Több odafigyelést, nagyobb toleranciát tanúsítunk ezen gyermekek irányába, segítve ezzel a 
testi-lelki, és értelmi felzárkóztatásukat. 

• A sajátos nevelési igényő, hátrányos helyzető gyermekkel csoporton kívül egyénileg is 
próbálunk foglalkozni. 

• Szülıi értekezleteken, és családlátogatások alkalmával nevelési problémák, magatartási 
zavarok rendezéséhez segítséget nyújtunk. 

• Rendszeres kapcsolatot tartunk a Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálattal, szükség esetén 
kérjük a segítségüket. 

• Külsı szakember (pszichológus) segítségét is kérjük a legproblémásabb esetekben. 
• Ruhákat győjtünk a rászoruló családok részére. 
• Az Önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi támogatást, és ingyenes étkezést kapnak. 

 
4. Jegyzıi hatáskörben tett intézkedések:  
 

2013 szeptemberétıl nincs se veszélyeztetett, se védelembe vételi határozattal rendelkezı 
kisgyermekünk, így jegyzıi intézkedésekre sem került sor.   
 

 
6. Jelzırendszer tagjaival való együttmőködés tapasztalatai: 
 
Az intézmény gyermekvédelmi felelıse minden hónap elsı szerdáján részt vesz a jelzırendszeri 
értekezleteken, Lajosmizsén. Megbeszélik az aktuális problémákat, és segítséget kap azok 
megoldásában. Figyelemmel kísérik a problémás eseteket, és visszajelzést adnak a tapasztalataikról, 
intézkedéseikrıl. 
 
Probléma esetén a gyermekvédelmi felelıs a csoportbeli óvónıvel kimegy családot látogatni, és ha a 
szülıvel nem jut megegyezésre, nem történik változás, a családsegítı segítségét kéri. 
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A védınıkkel is pozitív az együttmőködésünk, rendszeresen szőrték a gyermekeket, sok segítséget 
kaptunk és nyújtottunk is egymás munkájában. 
 
Ebben a nevelési évben a Nevelési Tanácsadó 5 gyermeket sorolt BTMN kategóriába, 8 gyermekünk 
pedig SNI a besorolást kapott a Szakértıi Bizottság véleménye alapján. İk a határozatok alapján 
megkapják az elıírt fejlesztéseket. 
 
7. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása: 
 
Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül logopédus foglalkozik helyben a beszédhibás gyerekekkel. 
Szeretnénk, ha továbbra is megmaradna ez az ellátás, mert a szülıknek is segítség, hogy ingyenes és 
nem kell utazni a gyermekkel.  
 
A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusa is helyben végzi a vizsgálatait, szintén a szülık örömére. A 
munkája diagnosztikai jellegő, tanácsokat kapunk a gyermekek fejlesztéséhez is. 
 
A gyógypedagógiai ellátás is megoldódott a nevelési év elején, jelenleg a Lajosmizsei Központi 
Óvoda fıállású szakembere látja el helyben a rászoruló gyermekeket, ami szintén nagy segítség a 
szülıknek.  
 
3.d.)A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a gyermekvédelmi 
tevékenységérıl: 
(Készítette: Sápi Tiborné – Igazgató, Marticsekné Sápi Csilla  - Felsılajosi Tagintézmény vezetı,                     
Dr. Szemereyné Horváth Márta - gyermek-és ifjúságvédelmi felelıs(Felsılajos), Kiss Annamária 
gyermekvédelmi feladatok-(Lajosmizse) 

 
Egész nap mőködı iskolánkról  
 
A2013-14-es tanév szeptemberétıl az iskolában való kötelezı benntartózkodás 16 óráig tart. Ennek 
értelmében az a tanuló távozhat  a fenti idıpont elıtt az iskolából, akit a szülıje írásban elkért. 
A gyermekek délutáni benntartózkodásával kapcsolatban a mellékletben lévı  adatokat tudom közölni 
(táblázat). 
A számszaki adatok nem állandóak, az egész tanév folyamán jellemzı volt a napközibe, tanulószobára 
történı ki-, és beiratkozás a családok igényei szerint. 17 óráig szülıi kérésre gyermekfelügyeletet 
biztosítunk. 
 
Gyermekvédelmi prevencióról 
 
Jó gyakorlatnak  könyveljük el az EGYSZI gyermekvédelemmel foglalkozó dolgozóinak, valamint a 
rendırségnek az iskolaidıben történı járırszolgálatát. E tevékenység kiépítését jómagam is 
megemlítettem igazgatói pályázatomban.  Jól mőködik,  szerencsére nem sokszor kellett a szolgálat 
segítségét igénybe vennünk. (Nagyvárosokban van ennek talán nagyobb szerepe). Hatékonysága 
jelentıs, már csak azért is, mert az iskolából engedély nélkül eltávozott tanuló rendırség által történt 
visszahozatala hírértékkel bírt.  
A rendırségtıl ebben a tanévben többször kértünk segítséget abban a tekintetben, hogy ık tartsanak 
tájékoztatást pl. a droghasználatról, büntethetıségi korhatárváltozásokról, internet használatról, stb. E 
témák mindig aktuálisak. 
 
Civil szervezetekkel való kapcsolat 
 
„Kéznyújtás Alapítvány” támogatása alapján jutnak rendszeresen hátrányos helyzető tanulóink 
karácsonykor „cipısdoboz” akció keretében ajándékokhoz. 
Az utóbbi években volt kapcsolatunk a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedık Egyesületével 
pályaválasztási témában, illetve az İszikék Nyugdíjas Klub egyes rendezvényein vettek részt 
tanulóink mősoros fellépéssel. 
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táblázat: 
 

Osztály 16 óráig benntartózkodik 
(fı) 

Hazajáró (fı) 17 óráig felügyeletet kér (fı) 

1.a 18 5  
1.b 14 11 1 
1.c 14 7 1 
1.d 16 8  
1.e 19 2 2 
2.a 21 4  
2.b iskolaotthon   24   
2.c 9 13 1 
2.d 5 18  
2.e 13 11 1 
3.a iskolaotthon   21  1 
3.b iskolaotthon   23   
3.c 5 11  
3.d 7 14  
4.a 13 7  
4.b iskolaotthon  23   
4.c 8 8  
4.d 9 14 1 
4.e 9 7  
sp.1-4. 7 1  
5.a 11 12 1 
5.b 9 11  
5.c 5 19  
5.d 8 14 1 
5.e 2 17  
6.a 3 26  
6.b 6 20 1 
6.c 5 16  
6.d 1 27  
7.a 1 21  
7.b 0 22  
7.c 4 14  
7.d 0 18  
7.e 3 16  
8.a 0 22  
8.b 1 23  
8.c 0 21  
8.d 4 19 1 
sp.5-8 1 9  
összesen 342 488 12 
 
 
FELSİLAJOSI TAGINTÉZMÉNY    

I.  Iskolánk adatai az októberi statisztika tükrében: 
 

2012/13. 
tanév 

Tényleges 
létszám Számított létszám Tanulói össz. 

létszám  
    SNI BTMN   
1. évfolyam 15   15 
2. évfolyam 20 3 3 26 
3. évfolyam 13 1 2 16 
4. évfolyam 16 2  18 
Összesen  64 6 5 75 
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A tanulók életkörülményei Fı % 

Bejárók  37 57 

Hátrányos helyzetőek   21 33 

Halmozottan hátrányos helyzető 1 1 

Veszélyeztetettek   0 0 

Gyámszülı, nevelıszülı neveli  0 0 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény   21 33 
Tartósan beteg  6 9 
SNI  6 9 
BTMN 5 7 
 

2013/14. tanév  
Tényleges 

létszám Számított létszám 
Tanulói 

össz.létszám  
    SNI BTMN   
1. évfolyam 25 3 5 28 
2. évfolyam 17     17 
3. évfolyam 21 3 2 24 
4. évfolyam 14 2   16 
Összesen 77 8 7 85 
 
       

A tanulók életkörülményei Fı % 

Bejárók  47 62 

Hátrányos helyzetőek   23 30 

Halmozottan hátrányos helyzető 2 1 

Veszélyeztetettek   0 0 

Gyámszülı, nevelıszülı neveli  0 0 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény   23 30 
Tartósan beteg  3 4 
SNI  8 10 
BTMN 7 9 
 
Iskolánkban a háromszori étkeztetés biztosított, Lajosmizsérıl szállított ebédet fogyasztják tanulóink.  
Étkezést igényelt gyermekének 64 család. 
23 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanulónk mindegyike igénybe vette a 
kedvezményes étkezés lehetıségét. 
 
II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
 

Gyermekjóléti felelısünk folyamatos kapcsolatot tart a Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársaival, esetmegbeszélések, értekezletek, konferenciák kapcsán. 
Szerencsére iskolánkban sem igazolatlan hiányzás, sem veszélyeztetettség, sem válsághelyzet, sem 
családból való kiemelés nem fordult elı, így tényleges intézkedésre sem került sor. 
Természetesen vannak szegénységben élı családok, akiknek külsı vállalkozók felajánlása, az 
Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány támogatása és a szülık nagylelkő segítségével tudtunk élelmiszer 
és ruházati adományokat juttatni. Továbbá köszönjük a lajosmizsei központnak, hogy idén több 
családunk is karácsonyi ajándékban részesülhetett a „Cipıs-doboz” program keretén belül. 
Jelzırendszer tagjaival közvetlen kapcsolatot tudtunk kialakítani, felmerülı észrevételeinkre mindig 
készséges segítséget kapunk. 
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Tanulóink számára biztosítjuk a délutáni elfoglaltságot - napközi és szakkörök segítségével - 
16 óráig, amit 80 %-os érdeklıdés fogadott, azaz 62 tanulónk vett igénybe.  
 
 
17 óráig felügyeletet biztosítunk az intézményben, ami 12 tanulónk családjának nyújt segítséget. 
A tanév során egyre több család él ezen lehetıségekkel, így mindenképpen az a tapasztalatom, hogy 
igénylik a családok ezt a segítséget. Kisiskola lévén alkalmi felkéréseknek is eleget tudtunk tenni. 
Nyáron az önkormányzat szervezésében nyári napközis elhelyezést kaptak az igénylık. 
 
III. Elképzelések, célok 
„Ha egy gyermek biztonságban él,  
megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben.  
Ha egy gyermek barátságban él,  
megtanulja, hogy jó a világban élni.”  
(Dorothy Law Noltte: Ha egy gyermek)  
 
Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott személyiségő emberekké váljunk, megfelelı háttérre van szükségünk. 
Ha ez a természetes háttér nincs meg, mesterséges segítséggel kell támogatni a gyermekek fejlıdését.  
Fontosnak ítélem, hogy a családdal együtt és nem ellenük kell a felmerülı problémát megoldani, 
valamint az adott esetekben a megoldás játsszon döntı szerepet, ne az eljárás. 
A tanulók nagy részénél tapasztalható a családjuk nehéz anyagi helyzete, rossz egészségi állapota, 
illetve a szülık válása, különélése és elıfordul a lakhatás problémája is. A kétségbe esés 
menedékeként az alkoholban, drogokban, játékszenvedélyben, számítógép nyújtotta virtuális világban 
…stb. találnak megoldásra.  
Ezért fontos feladatnak tartom a családok megerısítését, legalább az egyik szülı munkához segítését, 
valamint a veszélyekre figyelmeztetı, lelki nyugalmat támogató elıadások, programok szervezését. Jól 
mőködı család gyermeke ritkán kerül a gyermekjóléti rendszerbe.  
 
IV. Civil szervezetekkel történı együttmőködés 
A nemzeti és nemzetközi, valamint hagyományırzı ünnepekre, a szabadidı hasznos eltöltésére hívjuk 
fel a figyelmet leginkább iskolánkban, változatos programokat kínálva tanulóinknak és családjaiknak. 
Rendezvényeink többségét településen élık és volt tanítványaink körében is meghirdetjük. 
Kulturális programjainkban együttmőködésre találtunk a helyi önkormányzattal és óvodával, a Bács-
Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral, Vackorvár Erdei Iskolával, Új Tanyacsárdával és a helyi 
vállalkozókkal. Köszönjük a támogató segítséget! 
 
4.a) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenırzések tapasztalatai - Lajosmizsén 
(Készítette: Bai Tímea Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Igazgatási Csoportvezetı) 

 
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi szakterületen végzett szakmai ellenırzésre 
az elmúlt év során a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban nem került sor. 
 
4.b.) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenırzések tapasztalatai - Felsılajoson 
(Készítette: Szivós Antalné Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Felsılajosi Kirendeltség vezetı-fıtanácsos) 
  
Az elmúlt évben felügyeleti szerv által végzett ellenırzés nem volt.  
 
 
 
 



 42

5. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása  
Az egyes beszámolók részletesen megfogalmazzák javaslataikat, jövıbeni céljaikat, 
összességében azonban elmondható, hogy az egyik legfontosabb pillére a család szerepének 
megerısítése. A tudatos gyermekvállalással, a problémák megoldására törekvéssel, a 
családokkal történı együttgondolkodással a leghatékonyabban szervezhetı a gyermekvédelmi 
tevékenység. 
A másik fontos pillére a gyermekvédelmi tevékenységnek a hatékony és gyors jelzırendszeri 
együttmőködés ezen belül is a preventív tevékenység. A településünkön ez jól mőködik, 
ennek további hatékony mőködtetése rendkívül fontos feladat. Egy jó idıben, jó helyen 
megtett jelzéssel sokat tehetünk a gyermekek védelme érdekében. 
A harmadik fontos pillér, a segítség-, és támogatásnyújtás. Ez történhet akár jogi 
segítségnyújtás formájában, a megfelelı eljárásjogi ismeretek átadásával, vagy akár anyagi 
formában is.   
Kiemelten fontos cél továbbá a civil szervezetekkel való együttmőködés és önkéntesek 
bevonása tevékenységeinkbe.   
 
6. a) A bőnmegelızési program fıbb pontjainak bemutatása 

Beszámoló a Lajosmizse Rendırırs gyermekjóléti tevékenységérıl - Lajosmizse 
(Készítette: Becsei Gábor r. ırgy.) 
 
A rendırség munkája során a leginkább a családon belüli erıszak – szülök veszekedése - 
során jelenlévı gyermekek kerülnek veszélyeztetett helyzetbe, továbbá a fiatalkorú 
bőnelkövetık, valamint a kiskorú sértettek.  Ezen esetekben, írásban teszünk jelzést a 
szolgálat felé.  
 
A jelzırendszeri konferenciák, megbeszélések hasznosak az új ismeretanyag elsajátításra, az 
információ cseréjére, a gyermekek veszélyeztetettségének felmérésére, okának 
megszüntetésére.  
 
A Fekete István Általános Iskolában elıadás keretében oktatásra került a 6-os és a 7-es 
osztályos tanulók az interneten elkövethetı bőncselekmények, illetve a sértetté válás 
folyamatáról, továbbá tervben van a helyes közlekedésnek az oktatása.  
 
Lajosmizse területén 2013. évben 4 esetben került jelzés bőncselekmény elkövetése esetében, 
melyben fiatalkorú bőnelkövetı vett részt. Ezek kizárólagosan tulajdon elleni 
bőncselekmények ezen belül is lopások voltak. A fenti évben 4 alkalommal került jelzésre 
kiskorúak veszélyeztetettségének megállapítása végett.  
 
A legnagyobb probléma, a szülık gyermekeikkel való hiányos foglalkozása, nevelés 
elhanyagolása, ezért a késıbbiek során, több ebbıl eredı probléma merül fel. Megoldás 
ezekben az esetekben a nevelési tanácsadás, szülı gyermek csoportos foglalkozása.   
   
A rendırség álláspontja szerint a lehetıségekhez mérten jól mőködik a Gyermekjóléti 
szolgálat a továbbiakban is szükséges a közös szolgálat iskolaidıben az tanórákról 
távolmaradó gyermekek ellenırzése.  
 
A Lajosmizse város önkormányzata jó kapcsolatot ápol a Lajosmizse Rendırırssel, továbbá 
jó kapcsolatot ápol és közös szolgálatot lát el a helyi polgárırıkkel, amely a terület 
közbiztonságát javítja.  
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6. b) A bőnmegelızési program fıbb pontjainak bemutatása 
Beszámoló a Lajosmizse Rendırırs gyermekjóléti tevékenységérıl - Felsılajos 
(Készítette: Becsei Gábor r. ırgy.) 
              
A rendırség munkája során a leginkább a családon belüli erıszak – szülök veszekedése - 
során jelenlévı gyermekek kerülnek veszélyeztetett helyzetbe, továbbá a fiatalkorú 
bőnelkövetık, valamint a kiskorú sértettek.  Ezen esetekben, írásban teszünk jelzést a 
szolgálat felé.  
 
A jelzırendszeri konferenciák, megbeszélések hasznosak az új ismeretanyag elsajátításra, az 
információ cseréjére, a gyermekek veszélyeztetettségének felmérésére, okának 
megszüntetésére.  
 
 
A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézményében elıadás keretében oktatásra 
került a 2. 3. 4. osztályos tanulók az interneten elkövethetı bőncselekmények, illetve a sértetté 
válás folyamatáról, továbbá tervben van a helyes közlekedésnek az oktatása. A településen 
fiatalkorú bőnelkövetı 2013. évben nem volt.    
 
A rendırség álláspontja szerint a lehetıségekhez mérten jól mőködik a Gyermekjóléti 
szolgálat a továbbiakban is szükséges a közös szolgálat iskolaidıben az tanórákról 
távolmaradó gyermekek ellenırzése.  
 
A Felsılajos településen jó kapcsolat Rendırség és az önkormányzat között, továbbá jó 
kapcsolatot ápol és közös szolgálatot lát el a helyi jelzıırökkel, amely a terület 
közbiztonságát javítja.  
 
A rendırség részérıl javaslat a gyermekvédelemmel kapcsolatban.  
 
 
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmőködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidıs programok, drogprevenció stb.)  
 
A civil szervezetekkel történı kapcsolattartást az egyes beszámolók taglalják. 
 
 
 
 


