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 Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
 
Iktatószám: LMKOH/2832/20/2015. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít.  

 
Az értékelés – a Képviselő-testületi megtárgyalást követően – 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 
előír 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 működést engedélyező szervek ellenőrzésének megállapításait; 
 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; 
 a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit; 
 a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 
A Gyvt. 14. §-a alapján a gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmében biztosítására irányuló 
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.  
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
A gyermekvédelem sokrétűségét mutatja a beszámoló összeállításához felkért Intézmények sokasága, 
amelyek az alábbiak: 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya  
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs 
 
A beszámoló elkészítéséhez nyújtott részt vevő valamennyi Intézményvezetőnek és munkatársnak 
ezúton is köszönetet mondunk.   
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Kérem a T. Képviselő-testület a beszámoló megvitatására és elfogadására.  
 
 

Határozat-tervezet 
 
.../2015.(.....) ÖH 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Határozat 

 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú 
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést 
elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. május 21. 
 
Lajosmizse, 2015. május 11.      
 
           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 2014. december 31-én 
(Összehasonlító tábla a 2013., 2014. december 31-i adatokkal) 

Település Településtípus Lakosság  
(fő) 

0-2 éves 
korúak 

3-6 éves 
korúak 

7-14 
éves 

korúak 

15-18 
éves 

korúak 

0-18 
éves 

korúak 
Lajosmizse(2014.) Város ▲11.842 ▲374 ▼481 ▲1026 ▲533 ▲2414 

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 
        
Felsőlajos (2014.) Község ▲939 ▲13 ▼22 ▼79 ▲51 ▲165 
Felsőlajos (2013.) Község 932 10 26 83 43 162 
Felsőlajos (2012.) Község  936 7  30  88 46  171 
Felsőlajos (2011.) Község 969 16 33 94 45 188 
                              Forrás: Helyi Vizuál Regiszter személyi adat- és lakcím-nyilvántartási rendszer 
 
 
Lajosmizse Város állandó lakossága 2014. december 31-én 11.842 fő volt, ez a korábbi 
évekhez képest csekély mértékű növekedést jelent 
Fenti adattáblából jól látható, hogy Lajosmizse Városban a 0-18 éves korú gyermekek száma 
is csekély mértékben ugyan, de növekedett az elmúlt évhez képest.  
A 0-18 éves korosztály jelenleg a város állandó lakosságának 20,3%-át teszi ki. 
Felsőlajos településen a lakosságszám és a 0-18 éves korosztály összlétszáma csekély mértékű 
növekedést mutat, valamint az elmúlt évben nőtt a 0-2 éves és a 15-18 éves, valamint a 0-18 
éves korosztályba tartozók száma. Ezzel ellentétben viszont csekély mértékben ugyan, de 
csökkent a 3-6 éves, valamint a 7-14 éves korosztályú gyermekek száma.  
 
 
2. a) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
Lajosmizsén 
(Készítette: Bai Tímea - Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportvezető) 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
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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 rendszerű iskolai oktatás keretében –felzárkóztató oktatás 
szervezhető azoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulóknak, akik 
alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek. 

Lajosmizsén 2014. évben összesen 850 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre, ami összesen 458 családot érintett, ebből 247 szülő egyedül neveli gyermekét. 
A kedvezményben részesülő gyermekek családjában az egy főre jutó jövedelem nem érte el az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130%-át, azaz 37.050,- Ft összeget, illetve tartósan 
beteg gyermeket nevelő családok esetében a 140 % át, azaz 39.900,- Ft összeget (tekintettel 
arra, hogy az öregségi nyugdíjminimum összege 2014-ben 28.500,- Ft volt).  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri, Erzsébet-utalványban folyósított 
kiegészítésében augusztus hónapban 861, december hónapban 859 gyermek részesült. A 
támogatás összege 5.800,- Ft volt gyermekenként. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek családbafogadó gyámjául rendelt, legfeljebb nyugdíjszerű ellátással 
rendelkező hozzátartozó jogosult. Ebben a támogatási formában 2014-ban 1 gyermek 
részesült. 

Óvodáztatási támogatás 
Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője 
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 szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, 
mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének 
hároméves koráig ő, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 
be sikeresen. 
A tavalyi év során 11 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban 

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

 2013 2014 
Ellátási forma Támogatásban 

részesítettek 
száma 

A támogatásra 
fordított összeg 

Támogatásban 
részesítettek 

száma 

A 
támogatásra 

fordított 
összeg 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezmény 

891 - 850 - 

Óvodáztatási támogatás 25 510.00,- Ft 11 260.000,- Ft 
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2.b) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások Felsőlajoson 
(Készítette: Szivós Antalné Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Felsőlajosi Kirendeltség vezető-főtanácsos)  
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségén 2014. évben 
gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás ügyben iktatott ügyiratok száma:  
38 főszám 
58 alszám 
 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A kedvezményre való jogosultság feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. 
 
2014. évben településünkön összesen 44 gyermek részesült gyermekvédelmi 
kedvezményben, ami 27 családot érintett.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma az egy főre jutó családi 
jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor 
 

Megnevezés 

Egy főre jutó családi jövedelem  

Összese
n 

a 
nyugdídjminimu
m felét nem éri el 

a 
nyugdíjminimum 
fele, ill. annál 
több, de a 
nyugdíjminimumo
t nem éri el 

a 
nyugdíjminimumo
t eléri, ill. 
meghaladja 

Rendszeres 
gyermekvédelm
i kedvezmény 

1 18 25 44 

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). 
 
Egyszeri pénzbeli támogatás  
 
A település önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 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  
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      támogatást nyújtott Erzsébet-utalvány formájában. 
A támogatás mértéke 2014. évben gyermekenként 5.800 Ft volt. 
 
Elmúlt év augusztusában 43 fő részére igényeltünk le egyszeri támogatás,  amelyre 249.400.-
Ft-ot fizettünk ki. November hónapban 47 fő részére igényeltünk le természetbeni    
támogatást,  Erzsébet-utalvány formájában, melynek összege 272.600 Ft. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására nem került sor.  
 
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás igénylésére kérelem az elmúlti évben nem érkezett.  
  
3. Óvodáztatási támogatás  
  
Óvodáztatási támogatás megállapítására jogosult gyermek 2014. évben nem volt. 
 
 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
biztosító ellátások 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
   
2014. évben kérelem benyújtására nem került sor. 
 

Civil Szervezetekkel való együttműködés  

Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány: 

Óvodánk és a helyi iskola közös alapítványa, amely 1995-ben alakult közhasznú 
szervezetként, és azóta is aktívan működik. 

Fő célja az intézményeinkbe járó gyermekek támogatása, a hátrányos helyzetű gyerekek 
megsegítése, a tehetséges gyerekek fejlesztése. 

Tevékenységi körébe tartozik nevelés és oktatás, képességfejlesztés, környezetvédelem, 
zeneoktatás, kirándulás, táboroztatás támogatása. 

 

2. c.) A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok  
(Készítette: Tengölics Judit – Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági szervezete – gazdasági 
vezető)       
 
LAJOSMIZSE 
 

1. Gyermekétkeztetés módja, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai 
adatok 

 



 10

Lajosmizsén a nevelési, oktatási intézményekben megoldott a gyermekek étkeztetése. A 
bölcsődében, valamint az oktatási, nevelési intézményekben saját konyha biztosítja az 
étkeztetést. A speciális étrendet igénylő gyermekek részére az étkezést a saját konyháról nem 
tudtuk megoldani, ahhoz a személyi és tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre.  2014 
szeptemberétől külső szolgáltató által biztosítottuk az igazoltan arra rászoruló gyermekek 
részére az ebédet, 2015. január 1-jétől pedig a napi háromszori étkezést. 
 
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. Összesen 944 gyermek étkeztetéséről 
gondoskodott az önkormányzat, ebből a kedvezményes étkeztetés statisztikai adatai az elmúlt 
évben az alábbiak szerint alakultak: 
 
 bölcsődei ingyenes étkezés:   1 fő 
 bölcsődei kedvezményes étkezés:  5 fő 
 óvodai ingyenes étkezés:          112 fő 
 óvodai kedvezményes étkezés:           39 fő 
 általános iskolai ingyenes étkezés:         403 fő 
 általános iskolai kedvezményes étkezés:     83 fő 
 

2. Nyári gyermekétkeztetés 
 
A nyári gyermekétkeztetés keretében – figyelemmel a települési önkormányzatok részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2014. évben nyújtott támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól szóló 20/2014. (II.20.) EMMI rendelet rendelkezéseire – 240 gyermek 
étkezéséről gondoskodtunk 44 napon keresztül. 
 

3. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 
 
A Gyvt. 94. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek 
napközbeni ellátásának biztosítása. A Gyvt. 41. § értelmében a 49/2014.(IV.29.) ÖH alapján 
megszervezésre került a nyári szünidő tartama alatt a gyermekek napközbeni ellátása a szülők 
igénylése alapján 2014. július 23-tól augusztus 15-ig16 fő részvételével. 
 
 
FELSŐLAJOS 
 

1. Gyermekétkeztetés módja, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai 
adatok 

 
Felsőlajoson a nevelési, oktatási intézményekben a lajosmizsei konyhák által megoldott a 
gyermekek étkeztetése. A speciális étrendet igénylő gyermekek részére 2014 szeptemberétől 
külső szolgáltató által biztosítottuk az ebédet, 2015. január 1-jétől pedig a napi háromszori 
étkezést. 
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: 
  
 óvodai ingyenes étkezés:          5 fő 
 óvodai kedvezményes étkezés:         7 fő 
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 általános iskolai ingyenes étkezés:        21 fő 
 általános iskolai kedvezményes étkezés:  14 fő 
 

2. Nyári gyermekétkeztetés 
 
A nyári gyermekétkeztetés keretében – figyelemmel a települési önkormányzatok részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2014. évben nyújtott támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól szóló 20/2014. (II.20.) EMMI rendelet rendelkezéseire – 26 gyermek 
étkezéséről gondoskodtunk 44 napon keresztül. 
 
 

3. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 
 
A Gyvt. 94. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek 
napközbeni ellátásának biztosítása. A Gyvt. 41. § értelmében  megszervezésre került a nyári 
szünidő tartama alatt a gyermekek napközbeni ellátása a szülők igénylése alapján 12 fő 
részvételével. 
  
3. a.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata  
(Készítette: Józsáné Dr. Kiss Irén – Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 
                  és Szociális Intézménye - Intézményvezető 
                  Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna - Gyermekjóléti szolgálat vezető) 
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3.b)A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
beszámolója a Pártfogó Felügyelői munkáról  
(Készítette: Susiné Opóczki Mária pártfogó felügyelő) 

 
 
Lajosmizse városban a párfogó felügyelői tevékenységet továbbra is a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata látja el. 
 
A rendőrség megkeresésére környezettanulmányokat készítünk. A rendőrséggel kifogástalan a 
kapcsolatunk Igyekszünk egymás munkáját segíteni mindenben. 
Rendszeresen bekérjük a pedagógiai véleményt a helyi iskolától, információt gyűjtünk a 
gyermekjóléti és a családsegítő szolgálattól. Köszönettel tartozunk gyors, pontos, szakmailag 
kifogástalan segítségükért.  
Rendszeresen meghívást kapunk a jelzőrendszeri konferenciákra, melyek jól szervezettek, 
nagyon hasznosak és magas szakmai színvonalat képviselnek. 
Rendszeres kapcsolatot tartottunk fent az SOS Ifjúsági Házzal. Tőlük is minden támogatást, 
felvilágosítást megkapunk a munkánkhoz. Az év végén azonban bezárták, lakói más 
településre kerültek. 
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 őket, felhívjuk 
a figyelmüket a szociális ellátási lehetőségekre, jogi segítő szolgálatunkat ajánljuk a 
figyelmükbe. 
2014. májusától lehetőségünk nyílt a Lajosmizse Város Önkormányzatnál a közérdekű munka 
végrehajtására. 
Minden hónapban a Polgármesteri Hivatalban tudunk tartani kihelyezett ügyfélfogadást. Ez 
nélkülözhetetlen segítség az ügyfeleknek és szolgálatunknak. Ügyfeleink rossz anyagi 
helyzete nem tenné lehetővé a havi jelentkezést Kecskeméten. Nagyon köszöntjük a város 
vezetőinek, hogy ezt már évek óta lehetővé teszik számunkra. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál a párfogók leterheltsége 
folyamatosan nő. Az optimális 70-80 aktaszám helyett átlagosan 200 aktaszámmal dolgozunk. 
2013. júliusától hatályba lépett a 2012. évi C törvény (Btk) a közérdekű munka végrehajtását 
szabályozó fejezete. A közérdekű munka büntetésre ítélteket minden esetben foglakoztatás-
egészségügyi vizsgálatra kell részt venniük. A büntetés-végrehajtási bíró helyett a pártfogó 
felügyelő kapott felhatalmazást a munkahely kijelölő végzés meghozatalára. A határidők 
pontos betartása, az ügyfelek és a munkahelyek kiértesítése nagy figyelmet, rengeteg időt és 
adminisztrációt rótt ránk. De igyekszünk az elvárásoknak megfelelni. 
 
Bemutatom Szolgálatunkat számszerűen is: 
 
 
 

Lajosmizse pártfogó felügyelet alatt állók adatai 2014-ben 
 

 Folyamatban volt Befejezett 
Felnőtt 14 25 
Fiatalkorú 9 4 
Összesen: 25 29 
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Büntetés-végrehajtási intézetben jogerős szabadságvesztést tölt: 5 terhelt 
 

Lajosmizse közérdekű munka alatt állók adatai 2014-ben 
 

 Folyamatban volt Befejezett 
Felnőtt 43 22 
Fiatalkorú 3 1 
Összesen: 46 23 
 
Büntetés-végrehajtási intézetben jogerős szabadságvesztést tölt: 9 közérdekű munkára ítélt 
 

Lajosmizse környezettanulmány 2014-ben:  
 

17 esetben kellett környezettanulmányt készíteni. 
 

Lajosmizse településen elfogató parancs 2014-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 
együttműködünk, egymás munkáját hatékonyan segítjük.  
 
 
3.c)A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a  
gyermekvédelmi tevékenységéről: 
(Készítette: Kocsis Györgyné óvodavezető, Kunné Sipos Ágnes gyermekvédelmi felelős, Bognár 
Marianna logopédus, Herceg Dóra logopédus 
 
      

    ”A legnagyobb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, 
      A feltétlen szeretet, a széttárt karok és egy készséges fül.” 
 

         (Ismeretlen szerző) 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Lajosmizse, Attila u. 6.), mint 
székhely intézmény, három tagintézménye (Lajosmizse, Rákóczi u. 30.), (Lajosmizse, Szent 
Lajos u. 19.) illetve (Felsőlajos, Óvoda u. 2.) és bölcsődei intézményegysége (Lajosmizse, 
Szent Lajos u. 19.) működik.  
A társulásban résztvevő napközi otthonos óvodák és a bölcsőde 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 megelőzze, 
elhárítsa, enyhítse azokat az ártalmas környezeti tényezőket, amelyek gátolják a gyermekek 
egészséges testi, lelki szellemi fejlődését. A gyermekvédelmi feladatok az óvoda gyermek-és 
ifjúságvédelmi rendszerének működtetéséért az óvoda vezetője, a tag-intézményvezetők, és az 
óvodapedagógusok felelősek. Munkájukat a gyermekvédelmi felelős Lajosmizsén Kunné 
Sipos Ágnes, Felsőlajoson Szabó Márta aktívan segítik. 
A Pedagógiai Program tartalmazza a gyermekvédelmi munka feladatait. Cél: a halmozottan 
hátrányos, és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése, a hátrányok leküzdése. A hátrányos 



 27

helyzetű gyermekek felmérése, felzárkóztatása. A veszélyeztetett gyermekek feltárása, 
megoldásokra való törekvés. Problémák feltárása, kezelése. A gyermek testi és lelki 
égészségének megóvása.  
 
 
1. GYERMEKLÉTSZÁMADATOK 
 
Székhely intézmény és tagintézmény óvodai férőhelyeinek száma 2013/2014. nevelési 
évben:441  fő 

• Székhely intézmény       275 fő 
• Rákóczi u.-i tagintézmény      50 fő 
• Szent Lajos u.-i tagintézmény    66 fő 
• Felsőlajosi Tagintézmény       50 fő 
• Bölcsődei intézményegység      24 fő 

 
Székhely intézmény és tagintézmény óvodai férőhelyeinek száma 2014/2015. nevelési 
évben: 441 fő 

 Székhely intézmény   275 fő 
 Rákóczi u.-i tagintézmény    50 fő 
 Szent Lajos u.-i tagintézmény   66 fő 
 Felsőlajosi tagintézmény    50 fő 
 Bölcsődei intézményegység    24 fő 

Mindösszesen: 465 fő 
 

    A statisztikai gyermek létszám az alábbiak szerint alakult: 
       2013/2014.  2014/2015. 

• Székhely:       256 fő  253 fő 
• Rákóczi u. tagintézmény:       44 fő    40 fő 
• Szent Lajos u. tagintézmény:      53 fő    56 fő 
• Meserét Óvoda  
 Felsőlajosi Tagintézménye:     43  fő    39  fő 
  Összesen    396 fő   388 fő 
 
• Bölcsődei intézményegység    24 fő     24  fő 
   
 Mindösszesen    420 fő   412 fő 

 
2014.december 31.-ig a székhely és óvodai tagintézményekbe 6 fő kisgyermek érkezett. 
2014.01.01-től 2014. 05.01. 10 fő gyermek iratkozott be óvodánkba. 
 
 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 
- 2013/2014. nevelési évben   51 fő 
- 2014/2015. nevelési évben   24 fő 
 
 
Hátrányos helyzetű gyermekek száma  
2013/2014. nevelési évben 

 Lajosmizsén: 157 fő 
 Felsőlajoson:   9 fő 
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2014/2015. nevelési évben 
• Lajosmizsén: 155 fő 
• Felsőlajoson:     6 fő 

 
 
Szakértői Bizottság és a Nevelési Tanácsadó által vizsgált gyermekek 
 
A Nevelési Tanácsadó által vizsgált gyermekek száma 2014/2015-es nevelési évben 24 fő 
volt. Fejlesztésüket hat fő óvodapedagógus végezte, ők fejlesztő pedagógusi diplomával is 
rendelkeznek. Csoporton belüli fejlesztés kisgyermeknek volt javasolt. A számuk az év 
folyamán a vizsgálatok megtörténte után emelkedett, akiket igyekeztük folyamatosan 
bekapcsolni a fejlesztésbe.2 014-2015-es nevelési évben a BTM-es (beilleszkedési, tanulási, 
magatartászavar) gyermekek száma 18 fő. A gyermekek fejlesztését heti rendszerességgel 
mozgásfejlesztéssel is kiegészítettük.  
 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a 2014/2015-as nevelési évben a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében 

 
Tóth Eszter gyógypedagógus-szomatopedagógus az Egyesített Módszertani Szakszolgálat 
alkalmazza. Ellátási területe: Lajosmizse és Felsőlajos 
 
Létszámadatok: 
 SNI-s gyermekek száma: 15 fő, ebből 11 fiú és 4 lány 

 
Létszámmegoszlás az óvodák között: 

o Központi Óvoda, Attila u.: 8 fő 
o Tagintézmény, Szent Lajos u.: 2 fő 

o Tagintézmény, Rákóczi u.: 2 fő 

o Tagintézmény, Felsőlajos: 3 fő 
 

 gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozáson heti 2/3/4 alkalommal részesülnek a sajátos 
nevelési igényű gyermekek 

 a gyermekek fejlesztése a szakértői vélemény alapján elkészített éves fejlesztési terv 
szerint történik 45 perces időkeretben 

 
Diagnózisok megoszlása a gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek körében: 
Egyéb pszichés fejlődési zavar 1 fő 

Tanulási zavar veszélyeztetettség 3 fő 

Kevert specifikus fejlődési zavar + Mentális szubnormalitás 1 fő 

Beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok elmaradása + A motoros 
funkciók specifikus fejlődési zavarai 

1 fő 

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

1 fő 

Kevert specifikus fejlődési zavar + Nem meghatározott pervazív fejlődési 
zavar 

1 fő 
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Hiperaktivitás és figyelemzavar 1 fő 

Kevert specifikus fejlődési zavar 6 fő 

 
Logopédiai beszámoló 
 

A logopédusi munkakört két logopédus látja el továbbra is a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsődében. A logopédusok alkalmazását a Kecskeméti Logopédiai 
Szakszolgálat biztosítja. 
 
A logopédus feladata a 3-6 éves gyermekek óvodáskor előtt felhalmozódott nyelv- és 
beszédfejlődési, valamint artikulációs problémáinak feltárása, vizsgálata és a szükséges 
terápia alkalmazása.  
 
 
Herczeg Dóra logopédus a tanév során a székhely intézményben 12 nagycsoportost és 1 fő 
megkésett beszédfejlődésű középsős kisgyermeket látott el. A nagycsoportosok közül 3 fő 
diszfázia és 5 fő általános pöszeség miatt járt kezelésre, a többiek részleges pöszék voltak. A 
felsőlajosi tagintézményben 15 fő óvodást látott el, ebből 3 fő NSI-s gyermek. 
A második félévben a meglévő gyermekek mellé felvett az Attila utcai telephelyen 1 fő 
megkésett beszédfejlődésű kiscsoportost és 4 fő felsőlajosi középsős gyermeket. 
 
A törvény szerint minden logopédiára járó gyermeket heti két órában kellene ellátni, ezt 
sajnos a logopédusok nem tudják teljesíteni, mert heti óraszámukat a Szakszolgálat 
vezetősége határozza meg. 
A székhely intézmény első félévében 2 fő a második félévben 4 fő járt heti két alkalommal. 
 
Logopédiai ellátás 
 
 Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsőlajos Összesen 
Tünetmentesen távozott 1 6 7 
Lényegesen javult 2 2 4 
Részben javult 4 2 6 
Keveset javult 9 2 11 
Nem javult 0 0 0 
Nem minősíthető 4 0 4 
Kimaradt 0 0 0 
Összes 20 12 32 
 
A nagycsoportosok közül (az óvónők segítségének köszönhetően) sok szülő megvásárolta a 
gyermekének a logopédiai ellátáshoz szükséges munkatankönyveket (Felsőlajoson teljes 
létszámban!). Ezek a könyvek a beszédhiba javításán túl képességfejlesztő feladatokat is 
tartalmaznak, melyek az iskola előkészítést és a diszlexia prevenciót is szolgálják bizonyos 
mértékben. 
Ezek a könyvek a logopédusnak nagy segítséget jelentettek, de az óvodát is mentesítették 
valamelyest a fénymásolás terhe alól. 
 
 
Mivel a foglalkozásra nem a szülő hozta a gyerekeket, sokszor nem a logopédus a szülővel 
kommunikálni, kivéve, ha reggel megtalálta. Ebben a kommunikációban, valamint a 
felszerelés rendezésében nagyon sokat segítettek az óvónők, amit ezúton szeretnék 
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megköszönni, hiszen ez nagyban segítette a logopédus munkáját. Persze voltak felszerelés 
problémák, de úgy érzem, hogy az óvónők itt is megtettek minden tőlük telhetőt, de van 
amikor, már ők sem tudnak mit tenni. Valamint köszönöm minden óvónőnek, akinek a 
csoportjából gyermeket hoztam el, hogy rugalmas volt, alkalmazkodott a logopédus 
időbeosztásához. 
Sajnos az idei nevelési évben sem tudtuk a csoportokat beindítani kapacitás hiánya miatt, de a 
jövőben több csoport beindítására is igény lenne: 

 diszlexia prevenció 
 nem beszélő kiscsoportosoknak csoport 
 súlyos beszédhibás középsősöknek terápiás csoport. 

 
Természetesen még mindig nem tudunk minden csoportot a következő tanévtől beindítani, de 
folyamatosan szeretnénk. Ezek a csoportok általában kettős óravezetést igényelnek és 
általában 1,5órát (2 tanórát) vesznek igénybe. Legnagyobb esély a diszlexia prevenciós 
csoport beindítására van, mert az nem feltétlenül igényel kettős óravezetést, kisebb 
létszámmal normál tanórai keretben is beindítható. 
 
 
Bognár Marianna logopédus logopédiai beszámolója 
Feladat: A 15/2013 (II.26) EMMI rendelet, 25. §-a értelmében: „a beszédindítás, a hang- 
beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok 
javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése 
a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.” 

 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nem régiben újult, szép, 
kiválóan felszerelt logopédiai kezelő helyiségében fogadhatom a gyermekeket.  A 
tagintézményekben a minimális feltételek adottak. 
A nevelési év elején, a szűrővizsgálaton 90 gyermek vett részt, a törvényben meghatározottak 
szerint 38 fő nagycsoportos óvodás, valamint 18 fő ismétlő nagycsoportos, és 2 fő 
kiscsoportos. 
A logopédiai terápiát részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat előzte meg, melyet a szülő 
jelenlétében végzett a logopédus. Erről minden esetben, iktató számmal ellátott, írásos 
tájékoztatást adott a szakember. A vizsgálat magában foglalja az artikuláció, a beszéd 
hanghallás, a szó és mondat után mondása (Prefer 12), auditív vagy hallási figyelem, verbális, 
vizuális és történet (Inisan) emlékezet, mondatértés (GMP 12), grammatikai teszt (Csányi), a 
relációs szókincs, valamint a gyermekrajz elemzés (Goodenough) vizsgálatát. 
Logopédiai terápiára 58 gyermeket tudott felvenni, heti egy alkalommal látta el őket. Egy-egy 
órán legfeljebb négy gyermek van jelen.  
A vizsgálatok alapján pösze, nyelvlökéses nyelés, megkésett beszédfejlődés és diszfázia 
terápiára volt szükség. A heti munkarend: 
 hétfő kedd szerda péntek 
1.  

 
Meserét 
Óvoda 

 
 
Meserét 
Óvoda 

 
Szt. Lajos úti 
Tagint. 

 
Rákóczi úti 
Tagint. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6.  Fekete István 

Iskola 
  

7.    
8.     

 
 
Az óratípusok eloszlása a tagintézményekben: 
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 hétfő kedd szerda péntek 

 

Telephely 

 

 

Meserét 

 

Meserét 

 

Rákóczi 

 

Szt. Lajos 

1. pösze pösze pösze pösze 

2. pösze/ 

megkésett besz. 
fejl. 

pösze nyelvlökéses 
nyelés 

pösze 

3. pösze pösze megkésett besz. 
fejl. 

pösze 

4. nyelvlökéses 
nyelés 

megkésett 
besz. fejl. 

pösze 

 

nyelvlökéses 
nyelés 

5.     

 

Az SNI gyermekeket szerződéssel, heti 8 órában látja el a szakember. A Meserét Óvodában 
11 gyermek, a Fekete István Iskolában 5 gyermek vesz részt logopédiai foglalkozáson. 
A félév munkáját az alábbi értékelő táblázat foglalja össze: 
 
 megkésett 

besz. fjl. 
általános pösze részleges 

pösze 
diszfázia nyelvlökéses 

nyelés 
gyermekek 
száma 

1 25 23 1 8 

tünetmentes   1   
lényegesen 
javult 

 2 2  1 

részben javult  5 12  2 
keveset javult  12 7  2 
nem javult  6 1  3 
nem 
minősíthető 

1   1  

kimaradt      
  
A heti egy terápiás foglalkozás, és a szülők passzív támogatása következtében igen lassú a 
fejlődés, sok esetben eredménytelen. 
A 2015-ös nevelési évben a középső csoportos gyermekek körében végezte el az 
alapvizsgálatot. A szűrt 60 gyermeknek, 2/3 részét találta beszédhibásnak. A legsúlyosabb 
eseteknek igyekezett helyet biztosítani a terápiás órákon. 2015. januártól 9 gyermeket sikerült 
elhelyeznie. 
 
Összegzés: A feladatellátásban a heti két foglalkozás egyelőre nem biztosított. A logopédus 
minden igyekezetével azon volt, hogy a szülőket megnyerje gyermekük érdekében.  
Fontos, hogy az iskolába lépéskor a beszéd eszköze legyen a tanulásnak, nem pedig akadálya. 
Tanköteles korú gyermekek létszáma 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában tanköteles korú gyermekek száma a 
2014/2015-es nevelési évben a nagycsoportos gyermekek száma 151 fő.  
Ebből várhatóan 108 fő 2015 szeptemberétől iskolás lesz. Az óvodában maradó gyermekek a 
Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság javaslata alapján maradnak intézményünkben. 
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2. GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK SZÁMA 
 
2013-as októberi statisztika alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
 
Meserét  Óvoda székhely (Attila u. 6.) 111  fő 
Meserét Óvoda  telephely  (Rákóczi u. 26.)   12  fő 
Meserét Óvoda telephely (Szent Lajos u. 19.)   34  fő 
Meserét Óvoda tagintézmény (Felsőlajos, Óvoda u. 2.)    9  fő 
Mindösszesen                        166 fő 
 
2014-as októberi statisztika alapján 
 
Meserét Óvoda  székhely (Attila u. 6.) 112 fő 
Meserét Óvoda tagintézmény(Rákóczi u. 26.)    11 fő 
Meserét Óvoda tagintézmény(Szent Lajos u. 19.)   32 fő 
Meserét Óvoda tagintézmény (Felsőlajos,  
Óvoda u. 2.) 

   6 fő 

Mindösszesen 161 fő 
 
A gyermekek étkezését a székhely intézményben az IGESZ főzőkonyhája 500 fő részére 
biztosítja. A tízórait és az uzsonnát a Szent Lajos u. Óvoda és Bölcsőde, a Rákóczi Óvoda és a 
Felsőlajosi Óvoda melegítő konyháján készítik el. A 2014/15-ös nevelési évtől az intézmény 
fenntartója biztosítja a gyermekek diétás étkezését. 
Feladatuk: gyermekeink élettani igényeinek megfelelő jellegű és összetételű táplálékhoz 
juttatása.  
Másrészt: kedvező irányba befolyásoljuk az étkeztetett csoportok táplálkozási szokásainak, 
ízlésének, magatartásának és étkezési kultúrájának alakulását. Az étrend összeállításánál az 
élelmezésvezető törekszik a változatosságra, figyelembe veszi, az OÉTI ajánlását, a normát. 
 
 
3. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPELLÁTÁSÁBA 
 2014. május 01-től 2015. április 17- ig 32 gyermek került intézményünk jelzése alapján 
ellátásba. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse minden hónap első szerdáján részt vesz az 
Esetjelző megbeszéléseken. Szükség esetén felkeresi a Gyermekjóléti-, ill. a Védőnői 
Szolgálatot. 
 
 
Az 1997.évi XXXI. törvényben meghatározott módon intézményünk a gyermekvédelmi 
feladatokat alaptevékenységként látja el. A Gyermekvédelmi törvény a prevenciót teszi az 
első helyre, így az óvoda már a kezdeti szakaszban próbálja a felmerülő problémákat 
megoldani, orvosolni. A munka a kiinduló pontja a felderítés, eszköze a családlátogatás, 
melyet együtt végez az óvodapedagógus és a gyermekvédelmi felelős, szükség esetén az 
óvodavezető, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai.  
A 2014. májustól 2015. áprilisig terjedő időszakban nem volt szükség családlátogatásra. 
A munka fontos szakasza a jelzés, mely óvodánkból a csoportokban dolgozó 
óvodapedagógusoktól érkezik. A jelzést annak tartalmától függően intézményen belül, illetve 
intézményen kívül is eljuttatjuk a segítő személyekhez, esetjelző tagokhoz. Esetjelző lapokon 
a fenti időszakban 18 esetben volt szükség, jelzésre. 



 33

Négy esetben Kecskeméti Járási Hivatal Gyámhivatali tárgyalásán is részt vettünk 
(óvodapedagógussal, gyermekvédelmi felelős), 7 gyermek, védelembe vételének ügyében. 
Három gyermek esetében védelembe vételi felülvizsgálaton is részt vettünk. 
Három gyermek esetében pedagógiai véleményt adtuk gyerekekről a Gyermekjóléti Szolgálat 
kérésére, két esetben pedig a Gyámhivatal kért pedagógiai véleményt. 
Intézményünk nagy figyelmet fordít a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. 2014. 
májustól 2015. február 28- ig terjedő időszakban IPR pályázaton vettünk részt, amely 
lehetőséget adott arra, hogy megajándékoztuk a HHH gyermekeket (fejlesztő eszközök: 
dominó, labda, ugráló kötél). 
Nagyon gyakori, visszatér probléma ebben az évben is a szülők részéről tapasztalható 
együttműködés hiánya. Nem érdeklődtek gyermekeik óvodai fejlődéséről, nem vettek részt a 
szülői értekezleteken, a csoportok által rendezett nyílt napokon. A problémák megoldásában a 
Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kértük.  
Több kisgyermeknek esetében az elhanyagolás, a nem megfelelő óvodáztatás is tapasztalható 
volt, amit szintén jeleztünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 
 
Felmerülő eseteink: 

- Rendszertelen óvodába járás (9 eset) – több esetben ugyanazon gyermekek esetében 
merült fel ez a probléma 

- Gyermek testi higiéniájának elhanyagolása (6 eset) – fejtetvesség, koszos ruhában jár 
óvodába, nincs váltóruha, mosdatlanság 

- Veszélyeztetettség (3 eset) - Gyermek nem járnak rendszeresen óvodába, nem 
tisztázott kinél vannak a gyermekek, ki a gyám 

- Öt gyermek esetében az óvoda javasolta a gyermekek védelembe vételét, a szülő 
együttműködésének hiánya miatt 

- Egy esetben az óvodában dolgozó gyógypedagógus került veszélyeztetett helyzetbe 

- Egy gyermek esetében többször is jelzéssel éltünk, hogy az édesanyának mentális 
problémái vannak 

- Két gyermek esetében téli ruházatot kértünk 

- Két gyermek esetében rendszeresen felmerült a fejtetvesség, az egyik esetben kértük 
az alapellátásba vételt. 

- Három esetben „Esetmegbeszélésen” is részt vettünk óvodapedagógusokkal együtt. 

  
Összegzésként elmondható, hogy egyre több esetjelzésre volt szükség a fenti időszakban 
elszomorító, hogy egyes esetekben tehetetlenek vagyunk, és nagyon nehezen rendeződik a 
gyermekek sorsa.  
Részt vettünk a 2015. március 30-án megrendezett Gyermekvédelmi Konferencián. 
 
Elkészítettük az EGYSZI, illetve az Önkormányzat felé az éves beszámolókat az óvoda 
gyermekvédelmi tevékenységéről. 
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7./ JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 
 
Az óvodai nevelő-oktató munkát nagyban segítené 1 fő pszichológus alkalmazása, aki a 
pszichés zavarokkal küzdő gyermekek rendszeres kezelését biztosítaná. Szorosabb kapcsolat 
kialakítása érdekében a védőnőket és a gyermekorvosokat meghívjuk óvodánkban, Szülői 
értekezletekre, előadásokra.  
 
 
9./ INTÉZMÉNYÜNK KÜLÖNBÖZŐ SZABADIDŐS PROGRAMOK 
SZERVEZÉSÉVEL IGYEKSZIK az óvodai nevelést vonzóvá tenni.  
A délutáni foglalkozás keretében a következő tevékenységeket biztosítjuk; 

 Mozgásfejlesztő torna 
 Ügyes kezek 
 Apróka-Ugróka tánccsoport 
 Hitoktatás (katolikus és református) 
 Zeneovi 
 Néptánc 
 Origami 
 Tanulás-játék 

Minden nevelési évben több alkalommal utazó Játszóházi programokon vehetnek részt az 
óvodásaink.  Megrendezésre kerül a Gyermeknap, amely egész délelőttös, változatos, 
szórakoztató programokat kínál a gyermekeknek.  
A 2014. október 29-én Egészségnapot tartottunk az óvodásoknak, amelyen részt vettek a 
szülők is. 
 
Összegzés 
 
A gyermekvédelmi munkát segítő személyek intézményen belül: 

 óvodavezető 
 óvodavezető helyettesek 
 gyermekvédelmi felelős 
 óvodapedagógusok 
 az óvoda minden dolgozója. 

 
A gyermekvédelmi munkát segítők intézményen kívül: 

 egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos) 
 személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 
 közoktatási intézmények, 
 területi gyermekvédelmi szakszolgáltatók, 
 gyámhatóság, civil és egyházi szervezetek 
 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
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      “A gyermek védtelen kis teremtmény, 
        akinek gondját viseljük, 
        e gondoskodásért cserébe,  
        nap, mint nap 
        mindazzal a szeretettel 
        halmoz el minket, 
        amit mástól 
        nem kapunk meg…” 
        (Susanna Tamaro) 
 
 
 
 
3.ca) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége  
gyermekvédelmi beszámolója  
(Készítette: Hajdú Zoltánné szakmai vezető) 
 
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermek húszhetes 
korától hároméves koráig a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, a nevelési év végéig 
maradhat a bölcsődében. 
Ha viszont még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik életévének betöltését követő év 
augusztus 
31-ig továbbgondozható a bölcsődében. 
A bölcsődei nevelés-gondozás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: 
Intézet) által kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a Bölcsődei 
nevelésgondozás szakmai szabályai alapján folyik. 
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 
hogy munkaviszonyban 
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977.évi XXXI. törvény kiemeli 
az olyan kisgyermek szociális, vagy egyéb ok miatti felvételi lehetőséget, akinek egészséges 
fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás-nevelés. 
 
A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 40. § szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely 
szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, gondozható gyermekek száma 12 fő. 
Abban a bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, 
legfeljebb 
14 gyermek nevelhető, gondozható. A fogyatékos gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban 
(teljes integrációban) legfeljebb 10, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó bölcsődei 
csoportban (részleges integráció) legfeljebb 6 gyermek fejleszthető, gondozható. 
Az intézménybe minden nevelési év elején újonnan felvételre kerülő gyermekek létszáma 
mindig más és más. Attól függően változik, hogy a gyermekek közül mennyien mennek el 
óvodába. Az óvodába menő gyermekek létszámát általában június elején tudjuk meg 
pontosan, miután az óvoda a szülőket tájékoztatta gyermekeik felvételéről. Az ekkor kialakult 
óvodába menő gyermekek számának a helyére veszek fel a bölcsődébe új gyermekeket az 
áprilisban beíratottak közül. A korcsoportmegoszlást figyelembe véve kialakítom a szobák 
létszámát, az oda felvételre kerülő gyermekek névsorát, és tájékoztatom az érintett szülőket. 
Abban az estben, amikor a gyermekről már a beiratkozáskor tudom, hogy sajátos nevelési 
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igényű, ezt a szobák létszámának kialakításánál figyelembe veszem. Az egészséges 
gyermekek között, teljes integrációban maximum 10 főt gondozhatunk-nevelhetünk. A 
beiratkozáson azonban gyakran csak a szülő vesz részt, a gyermekeket nem hozzák el, illetve 
ha elhozzák, akkor a babakocsiban ülő, idegen helyen lévő gyermekről nem állapítható meg, 
hogy a fejlődésében 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 főt, hiszen már júniusban 
döntés született a felvett gyermekekről, a probléma felszínre kerülése után gyermeket már 
nem tanácsolunk el a bölcsődéből. 
 
A bölcsődei gondozás - nevelés feladatai: 
- az egészséges testi fejlődés elősegítése 
- az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése 
- a megismerési folyamatok fejlődésének segítése 
A bölcsőde megnyitásával elért eredmények: 
- A bölcsődénk a szüleikkel együtt működve a gyermekek számára olyan életteret kínál, 
melynek eredménye a derűs, önérvényesítés képességével rendelkező, harmonikusan fejlődő 
gyermek. 
- A bölcsődei ellátás megvalósulása növelte a helyi szolgáltatások számát és színvonalát. 
- A családot érintő alapellátás biztosítottá vált. 
- A szolgáltatás megvalósítása a nők és a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása mellett, 
a településen élők életminőségére is kihatott és erősítette a település szociális, egészségügyi, 
oktatási és gyermekvédelmi ellátórendszerét. 
A Bölcsőde engedélyezett férőhely száma 24 fő. Ez két bölcsődei csoportot jelent. 
Védelembe vétel, átmeneti és tartós nevelésbe vétel nem történt. 
A beíratott gyermekeink száma 2014. év folyamán 39 fő volt. Ebből óvodába távozott 14 fő, 
és 1 fő volt, ahol a szülő nem kérte a bölcsődei ellátást.  
A nyitvatartási idő meghatározásánál a bölcsődébe 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 szülői igény miatt került sor. 
Az előzetes igényfelmérés és a fenntartóval való egyeztetés után a nyári szünet idejét 2015. 
július 27.- 
2015. augusztus 08.-ig hagyta jóvá a fenntartó. 
A téli szünet időtartamát a szülőkkel és a fenntartóval való egyeztetés után 2014.december 
24-től 
2014. január 02-ig határozták meg, ekkor nem üzemelt a bölcsőde. 
 
Személyi feltételek 
- 1 fő vezető 
- 4 fő kisgyermeknevelő-gondozó (ebből 1 fő kisgyermeknevelő 6 órában) 
- 1 fő szakács /Gesz alkalmazásában áll/ 
- 1 fő technikai személyzet 
 
A szakdolgozók közül mindenki rendelkezik a 15/1998. NM. Rendeletben előírt szakmai 
végzettséggel. 
 
A bölcsődébe járó gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét gyermekorvos látja el. 
Figyelemmel kíséri a gyermekek testi és szellemi fejlődését. A bölcsőde orvosunk hetente egy 
alkalommal látogatja a gyerekeket. Munkája során törekszik a gyerekekkel való jó kapcsolat 
kialakítására, nyomon követi fejlődésüket, szükség esetén megvizsgálja őket, jelzéseket ad a 
szülők felé, gyógyszer receptet ír fel, kérés esetén tanácsokat ad. Minden bölcsődében kell 
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orvost alkalmazni, akinek gyermekgyógyász vagy háziorvos tan szakvizsgával kell 
rendelkeznie. Munkaideje havi 4 óra/csoport. A bölcsődébe történő beszoktatás után részletes 
orvosi vizsgálat és az előzményi anamnesztikus adatok összegyűjtése és feldolgozása a 
feladata. 
 
Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye 
szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara 
veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. A bölcsőde orvosa a szakvélemény kialakítása előtt 
más szakember 
(gyógypedagógus, pszichológus, kisgyermeknevelő stb.) véleményét is kikéri (15/1998 NM 
rendelet 
43. § (2)-(3). Az oltások megtörténtéről az oltott személyt egyéni dokumentációval is el kell 
látni, a 15 évesnél fiatalabbak oltásait a Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe kell bejegyezni. 
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások megtörténtéről a bölcsőde orvosa, a nevelő 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 bölcsődei kisgyermeknevelő jelzi a bölcsőde orvosának, aki indokolt 
esetben 
"kitiltja" a gyermeket a közösség védelmében. Ha az orvos nem érhető el, akkor a 
bölcsődevezető gondoskodik arról, hogy a szülő minél hamarabb elvigye a gyermeket. A 
bölcsődében minden esetben ún. sürgősségi ellátás (lázcsillapítás, elsődleges sebellátás stb.) 
történik, a betegség kezelése a család orvosának a feladata. Lezajlott betegség után a szülő 
köteles orvosi igazolást vinni a bölcsődébe, melyet a nevelő a bölcsődei gyermek 
egészségügyi törzslapon dokumentál, és a bölcsőde orvosa számára megőriz. 
Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, 
bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig (15/1998 NM 
rendelet 36. § (2). 
A nevelőkkel és a bölcsődevezetővel a gondozási-nevelési munka során felmerült összes 
egészségügyi probléma megbeszélése és a megoldási lehetőségek keresése is a bölcsőde orvos 
feladata. 
A bölcsődeorvos által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok: 
- bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap 
- óvodai jelentés a 6 év alatti gyermekről 

 
Tárgyi feltételek 
 
A tárgyi feltételek biztosítása, ennek folyamatos megtartása meghatározó célja éves 
tevékenységünknek. A rendelkezésre álló helyiségeket igyekszünk a tőlünk telhető minden 
eszközzel rendben tartani és szépíteni, évszakoknak megfelelő dekorációval hangulatosabbá 
tenni. A berendezés és felszerelés a gyermekek életkorát, mindenkori fejlettségét követi. Az 
előző évben szülői felajánlást követően a két csoport szobában lambériázásra volt lehetőség. 
A szobák megújultak, és még teljesebben tudják a gyermekek számára biztosítani a megfelelő 
környezetet. A kültéri játékoknak is szülői felajánlásból lett tároló helyük, amely több hétvégi 
munkából született meg. 
Kaptunk ismételten facsemetéket és bokrokat is. Saját veteményes kertünk is van, - a 
gyerekek és a szülők legnagyobb örömére - amelyet a szülők, gyermekeik, és a bölcsőde 
személyzete gondoz, nevel. 2014 decemberében a Lajosmizse Város Önkormányzat 
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jóvoltából a bölcsődés korosztályú gyermekek számára kinti játékokat vásároltunk, illetve a 
csoportszobákba új bútorok is kerülhettek.  
 
Szakmai munkánk 
 
Fontosnak tartjuk bölcsődei ellátásban a városban lévő egészséges gyermekek fejlődésének 
nyomon követését, szűrését. A véletlenszerű integráció kiküszöbölhetetlen, hiszen nem 
minden sérülésnek vannak egyértelmű jelei születéskor. Sok probléma a fejlődés 
előrehaladtával kerül felszínre. A gyermekek megfelelő fejlődésük 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 képességeiről. 
Amennyiben a megfigyelés megtörtént, arról feljegyzés készül, ami javaslatot tartalmaz a 
továbbiakra nézve, pl.: orvosi vizsgálat, képességvizsgálat. A döntést a szülő hozza meg, hogy 
milyen irányba indul el gyermekével. 
A szülőkkel az optimális együttműködésre törekszünk. A bölcsődei ellátás keretében a 
gyermek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelően biztosítjuk a gondozás és nevelés 
feltételeit. 
A bölcsődei élet szervezésénél fontos szempont, hogy a szülőket bevonjuk gyermekük 
bölcsődei életébe. Arra törekszünk, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a családdal és 
kölcsönösen segítsük egymást a gyermek nevelésében. 
Elsődleges feladatunk, hogy minden gyermek számára örömteli életet biztosítsunk úgy, hogy 
ellátásuk során egyéni sajátosságaikat és a bölcsődei gondozás- nevelés alapelveket 
figyelembe véve megfeleljünk a szülők elvárásainak. 
Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gondozás és nevelés elválaszthatatlan 
egysége megvalósuljon. A kisgyermeknevelők 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 erősít az a törekvés, hogy a kisgyermeknevelők 
munkájában az egységes nevelő hatások, a rendszeresség és a fokozatosság elve 
érvényesüljön. 
Ebben a környezetben a kisgyermeknevelők a gyermek életkori és egyéni sajátosságait 
figyelembe véve segítik a gyermek fejlődését és közben odafigyelnek, hogy a nevelés alapja a 
pozitív megnyilvánulások támogatása megerősítése, 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 kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni 
sajátosságait, fejlettségét, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermek fejlődését. 
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt a kisgyermeknevelői 
állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk. A kisgyermeknevelők pedagógiai 
munkájában érvényesül a fokozatosság, az egyéni bánásmód, a pozitívumokra támaszkodás, a 
rendszeresség elve. 
A bölcsődében gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, derűsek, aktívak és a világra 
nyitottak. A szülőkkel való együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte, és 
partneri. 
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A szülői értekezleten az intézményi működésről, a házirendről, aktualitásokról, 
rendezvényeinkről tájékoztatom a szülőket, és a saját kisgyermeknevelőiktől mindennap 
információt kapnak a gyermek napközbeni tevékenységéről, szociális állapotáról. 
A gyermekek fokozatos, anyával történő beszoktatását a szülők vállalták, ezzel megkönnyítve 
a kisgyermekek adaptációját az új közösségbe. Természetesen nem mindig az anyával történik 
a beszoktatás, van, hogy az apa, vagy nagymama segíti a gyermeket az adaptációhoz. 
A kisgyermeknevelők az egészséges életmód alakításában szakmai tudásuk maximumát adva 
vesznek részt a gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
kialakításával, a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésével, az 
egészségvédelem, az egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás, az alapvető 
kultúrhigiénés szokások kialakításának segítésével. 
Mindezt a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend szervezésével érik 
el, amelyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét, sorrendjét (étkezés, 
mosakodás, öltözködés, levegőzés, játék, pihenés). 
A nagy játszószobák, a tágas terasz és a hatalmas udvar a gyermekek egészséges fejlődéséhez 
ideális feltételeket biztosítanak. 
A bölcsőde melegítőkonyhával rendelkezik, az ételt az óvoda konyhájáról szállítják. 
 
 
2014. évi feltöltöttség és kihasználtság mutatói: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kihasználtság: 
4409 + 394 
(tartós beteg) = 

4803/240= 
20,012    -   20 fő 

 
 
 
Bölcsőde 2014-es évi kihasználtsága: Hátrányos helyzetű gyermekek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lehetséges 
gondozási 
napok 
száma 

Teljesített 
gondozási 
napok 
száma 

Beíratott 
gyermekek 
száma 
/jelenlét + 
hiányzás/ 

Feltöltöttség 
beírt.gyer.hez 
viszonyítva 
          % 

Január - 22 462 396 462 100 
Február - 20 420 360 420 100 
Március - 21 441 399 441 100 
Április – 20 420 400 420 100 
Május - 21 441 420 441 100 
Június - 20 420 360 420 100 
Július - 14 294 266 294 100 
Augusztus -14 294 238 294  
Szeptember22 440 440 440  
Október - 22 462 462 462 100 
November 20 420 380 420 100 
December 18 378 288 378 100 
Összesen: 5795 4409 5795  
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 (GYVT-ben részesülő 2 fő, 12 és 4 –hóra) 

Nyitvatartási 
hónapok 

Lehetséges 
gondozási 
napok 
száma 

Teljesített 
gondozási 
napok 
száma 

Beíratott 
gyermekek 
száma 
/jelenlét + 
hiányzás/ 

Feltöltöttség 
beírt.gyer.hez 
viszonyítva 
% 

Január- 22 22 22 22 100 
Február -20 20 20 20 100 
Március -21 21 21 21 100 
Április-20 20 20 20 100 
Május-21 21 21 21 100 
Június-20 20 20 20 100 
Július-14 14 0 14 100 
Augusztus-14 14 14 14  
Szeptember22 44 44 44  
Október-22 44 44 44 100 
November-20 40 40 40 100 
December-18 36 36 36 100 
Összesen: 359 302 359  
 
Kihasználtság: 302/240= 1,25    1Fő 
 
A 2014-es évbe 21 fő volt a kihasználtsága a bölcsődénknek. 
 
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 Képviselő - 
testületének 
8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelete alapján, 2012. szeptember 01.-től a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményében (2013 évtől 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége-
elnevezésű intézményben) a bölcsőde nyitvatartási napjaira 100.-Ft/fő/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) Bölcsődei 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 szakértői 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. 
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2014. év 
 

Hó összeg/hó fő összesen 
Január 2200 15 33.000Ft 
Február 2000 15 30.000Ft 
Március 2100 15 31.500Ft 
Április 2000 14 28.000Ft 
Május 2100 14 28.000Ft 
Június 2100 14 28.000Ft 
Július 1400 17 23.800Ft 
Augusztus 1400   21.600Ft 
Szeptember 2200   41.300Ft 
Október 2300   41.400Ft 
November 2000 18 36.000Ft 
December 1800 18 32.400FT 
 
 
Gyermekétkeztetés esetén: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - 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 Képviselő – testületének rendelete alapján: 
Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja: 
Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 340.- Ft+ áfa 
 
2014-as évben az étkezés az alábbiak szerint alakult: 
 
Térítésmentesen étkező gyermekek 
2014.01.-09. hóig  1 fő 
2014.09.-12. hóig  2 fő 
 
50%-os térítésben részesülő gyermekek 
2014.01.-09. hóig 2 fő 
2014.10.-12. hóig 4 fő 
 
A Gyvt. 35.§ -36.§- a értelmében megalakult és továbbra is működik az Érdekképviseleti 
Fórum. A tagok megválasztásra kerültek, amelyet a közgyűlés jóváhagyott. A fenntartó 
részéről delegált tag 1 fő, a bölcsőde dolgozói közül 1 fő, és a szülők közül 2 fő került 
megválasztásra.  
 
A KENYSZI rendszer bevezetése 
KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről): 
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 igénybevevői nyilvántartás vezetésének 
szabályait. 
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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 rendelkező személyt (az e-képviselőt) 
meghatalmaznia az adatszolgáltatás teljesítése érdekében. 
E-képviselő feladata: 
Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő, 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 vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti 
rögzítéséből és a 13/F. § szerinti napi jelentésből áll. Az adatszolgáltatásra jogosult a Gyvt.-
ben meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig 
köteles rögzíteni. Az adatszolgáltatás folyamatos internetes kapcsolatot feltételez. 

                                                                                     
 
 
3.cb.) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézményének gyermekvédelmi beszámolója  
(Készítette: Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezető, Szabó Márta gyermekvédelmi felelős) 
 
Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerének működéséért az óvoda vezetője felelős. 
Az ő munkáját segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  Szabó Márta, és aktívan részt vesz 
minden óvodapedagógus. A helyi óvodai nevelési program tartalmazza a gyermekvédelmi 
munka azon alapvető feladatait, melyet célul tűzött ki a hátrányos és veszélyeztetett 
gyermekek segítésére. 
 
 
1. Demográfiai mutatók: 
 
Az óvodába járó gyermekek száma 2013. szeptemberében 39 fő.  
Az óvoda létszáma változott a nevelési év során, 4 fő október 1-i statisztika után iratkozott be 
és kezdte meg az óvodát, két kisgyermek pedig kiiratkozott. Így létszámunk 41 főre duzzadt.   
 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott ellátások: 
 
A szociálisan anyagilag hátrányos gyermekek száma 6 fő, azaz a teljes létszám 15%-a. 
Továbbra sincs veszélyeztetett  kategóriába sorolható gyermekünk . 
 
Kedvezményes étkezésben részesülők adatai: 

- 50%-os kedvezmény:  10 fő 
- 100%-os kedvezmény:  6 fő 

 
 
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. 
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 A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekkel csoporton kívül egyénileg is 
próbálunk foglalkozni. 

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

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

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

kapnak. 
 Karácsonykor egy helyi család felajánlásával hentesárut osztottunk szét a rászoruló 

családok között, a megfelelő higiéniai előírásokat szem előtt tartva, valamint több 
család közreműködésével szintén karácsonykor játékokat, könyveket ajándékoztunk a 
szegényebb családok részére. 

 Részt vettünk a Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Cipősdoboz-
akcióban is. 

 
4. Jegyzői hatáskörben tett intézkedések:  
 

2014. szeptemberétől nincs se veszélyeztetett, se védelembe vételi határozattal rendelkező 
kisgyermekünk, így jegyzői intézkedésekre sem került sor.   
 

6. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: 
 
Az intézmény gyermekvédelmi felelőse minden hónap első szerdáján részt vesz a 
jelzőrendszeri értekezleteken Lajosmizsén. Megbeszélik az aktuális problémákat, és 
segítséget kap azok megoldásában. Figyelemmel kísérik a problémás eseteket, és visszajelzést 
adnak a tapasztalataikról, intézkedéseikről. 
 
Probléma esetén a gyermekvédelmi felelős a csoportbeli óvónővel kimegy családot látogatni, 
és ha a szülővel nem jut megegyezésre, nem történik változás, a családsegítő segítségét kéri. 
 
A védőnőkkel is pozitív az együttműködésünk, rendszeresen szűrték a gyermekeket, sok 
segítséget kaptunk és nyújtottunk is egymás munkájában. 
 
Ebben a nevelési évben a Nevelési Tanácsadó 7 gyermeket sorolt BTMN kategóriába, 3 
gyermekünk pedig SNI a besorolást kapott a Szakértői Bizottság véleménye alapján. Ők a 
határozatok alapján megkapják az előírt, szakemberek által biztosított fejlesztéseket. 
 
 
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása: 
 
Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül logopédus foglalkozik helyben a beszédhibás 
gyerekekkel. Szeretnénk, ha továbbra is megmaradna ez az ellátás, mert a szülőknek is 
segítség, hogy ingyenes és nem kell utazni a gyermekkel.  
 
A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusa is helyben végzi a vizsgálatait, szintén a szülők 
örömére. A munkája diagnosztikai jellegű, tanácsokat kapunk a gyermekek fejlesztéséhez is. 
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A gyógypedagógiai feladatokat a kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani 
Intézmény szakembere látja el helyben heti egy alakommal, ami szintén nagy segítség a 
szülőknek.  
 
3.d.) A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola beszámolója a gyermekvédelmi 
tevékenységéről - Lajosmizse: 
(Készítette: Sápi Tiborné – Igazgató)                    

 
Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 

biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 
 
 A gyermekeket leginkább veszélyeztető tényezők Lajosmizsén 2014-ben az általános 

iskola tapasztalata alapján 
- szülő nem tartja a kapcsolatot az iskolával 
- szülői elhanyagolás  
- alulszocializáltság 
- alapvető higiénia hiánya 
- visszatérő fejtetvesség 
-  felszereléshiány a gyermeknél 
-  gyámi kötelezettségek elmulasztása 
- iskolai hiányzások nagy száma (igazolások kérése az orvosoktól ) 

 A jelzőrendszer működésének értékelése 
A jelzőrendszer működését fontosnak tartom. Akkor hatékony leginkább, ha a 
jelzőrendszer valamennyi tagja képviselteti magát ezeken a megbeszéléseken. 
A hatékonyság növelése érdekében észrevételek: 

Gyámügy 
 nehézkesen „haladnak előre” a Gyámhatósághoz került ügyek  

- törvényi szabályzókra hivatkoznak 
 a két éven túli védelembe vettek esetében többször tapasztaljuk 

azt, hogy „áll” az ügy, a problémákat továbbra is észleljük, a 
gyermek veszélyeztetettsége változatlanul fennáll 

Orvosi igazolások kiadásának magas száma 
 a tanulók, szülők elmondása szerint nem ütközik különösebb 

akadályba az iskolai hiányzások orvos általi igazolása 
 vannak olyan tanulóink, akiknek a hiányzása már első félévben 

eléri a 250 órát, melynek vonzata a félévi, év végi osztályozó 
vizsga (ez ördögi kör, mert ha mulaszt, nem tudja a tananyagot, 
ha nem tudja a tananyagot, akkor bekövetkezik a bukás, majd az 
évismétlés) 

(7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan 
mulasztása együttesen 
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai 
szakaszban a kétszázötven tanítási órát, 
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b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai 
nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az 
elméleti tanítási órák húsz százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye 
tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 
végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 
osztályozóvizsgát tegyen. 

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az 
osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 
igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 
foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott 
értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év 
végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére 
meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye 
érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell 
tennie. 

( 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) 
 

a. Az év közi szakmaközi megbeszéléseket, esetmegbeszéléseket 
mindenképpen hasznosnak tartom 

 
b. Szakmaközi megbeszélésen, esetmegbeszélésen iskolánkat valamennyi 

megbeszélésen képviseltük 
 

 A  gyermekvédelmi rendszer törvényi szabályozásáról, működéséről.    
A rendszer működését sokszor akadályozzák pl.: személyiségjogokhoz 
kapcsolódó törvényi előírások, egyéb jogszabályok, stb. Néhány példa:  

 iskolai lopás kiderítéséhez, tiltott tárgyak, eszközök (cigaretta, 
esetleg drog, szúró-vágó eszköz, stb.) iskolába hozatalának 
alapos gyanújakor nem alkalmazható pl. táskavizit (kiskorúak 
védelme, személyiségjogok) 

 lopás felderítéséhez rendőrségi segítséget kérünk ,de a rendőrség 
személyi állományának szűkössége nem mindig teszi lehetővé 
az  időben történő kiérkezésüket, valamint a rendőrség is 
törvényi korlátokra, személyiségjogok védelmére hivatkozik 
intézkedéseik esetében 

 a fejtetvesség szinte állandó probléma iskolánkban néhány 
családnál  
Ilyenkor az iskola megteszi a szükséges intézkedéseket (védőnői 
, családsegítő kapcsolat, stb.). Ezek azonban csak időlegesen 
jelentenek megoldást. A családon belüli gócpont teljes 
fertőtlenítésére lenne szükség. Az ÁNTSZ-nek is jeleztük 
írásban a problémát. A ténykedés a  részükről is csak annyi volt, 
hogy kijövetelükkor felvilágosították a családot, valamint 
átadták a tetűirtó szert. A fejtetvesség azóta is fennáll. Az 
érintett tanulók osztálytársai, illetve azok szülei az intézményt , 
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a védőnői hálózatot vonják kérdőre, és közölték, ha nincs 
pozitív változás, kiíratják iskolánkból  a gyerekeiket. 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések) 
 

1. Rendőrség, Családsegítő Szolgálat személyi állományának növelése 
2. Közös gondolkodás helyi szinten abban (iskola, Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekvédelem; Védőnői hálózat, Önkormányzat,stb.), hogyan, hol, mi módon, 
milyen szabályzók, törvényi háttér égisze alatt, mit lehetne tenni a nem megfelelő 
higiéniai paraméterekkel bíró tanulókkal, hogy a közösségi normáknak megfelelően 
járjanak napi szinten iskolába, ahol minimum 5-6, esetleg naponta 8 órát is 
közösségben töltenek el (feltételek megteremtése, megteremthetőségének jogi 
háttere:tisztálkodási lehetőség? iskolai váltóruha? helyszín? személyzet erre a 
feladatra? személyiségjogok? egészségügy? gyermekvédelem? szülők? iskola?) 
 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 
- Tankönyvtámogatás általános iskolásoknak az Önkormányzat részéről a Gyermekekért   

Plusz Alapítványon keresztül 
- Iskolai versenyeztetéshez busz, útiköltség támogatás az Önkormányzat Gazdasági 

Szervezetén keresztül  
- Működési célú támogatás az iskola sportszervezete (ISE) számára az Önkormányzat 

részéről 
- Karácsonyi jutalomcsomag a hátrányos helyzetű tanulóink támogatására a KÉZFOGÁS  

ALAPÍTVÁNY részéről 
 

 
3. da.) A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézményének 
beszámolója a gyermekvédelmi tevékenységéről: 
(Készítette: Varga Klaudia – gyermekvédelmi felelős) 

 

Helyzetkép: 

 

Iskolánk létszáma 79 fő. Veszélyeztetett tanulónk nem volt. Hátrányos helyzetű 19 tanulónk, 

közülük halmozottan hátrányos helyzetű tanulóról nem tudunk. 

A gyermekeket leginkább veszélyeztető tényező Felsőlajoson a családok kilátástalansága a 

munkanélküliség miatt.  

 

A jelző rendszer működésének értékelése: 
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Véleményem szerint gyakorivá kellene tenni a családlátogatásokat, random ellenőrzéseket az 

olyan családoknál, ahol egyébként is tudunk problémákról. 

Az évközi szakmai megbeszéléseket rendkívül hasznosnak tartom, már csak azért is, mert én 

most csöppentem bele a gyermekvédelembe, és bár szerencsére Felsőlajoson nem szokott 

előfordulni (eddig) komoly probléma, de ha hallom a kollégák beszámolóját, én is jobban 

tudom, mire kell odafigyelni egy-egy gyermeknél, mik lehetnek az árulkodó jelek azzal 

kapcsolatban, hogy bántalmazzák akár testileg, akár lelkileg. 

Szakmai esetmegbeszélésen 2014-ben 8 alkalommal vettünk részt kolléganőmmel. 

 

A fent említett okból, miszerint nemrég vettem át kolléganőm helyét a gyermekvédelemben, 

nem volt még szükség intézkedésre kiskorú védelmével kapcsolatban, illetve nem 

tapasztaltam eddig semmiféle olyan problémát, ami miatt kellett volna intézkedni. 

 

Rendőrség vonatkozásában  

Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett 18 év alatti nem volt 2014-ben. 

Drog, vagy drognak nem minősülő egyéb szer használatról nincs tudomásom az iskolás 

gyermekek körében. 

 

Az oktatási és nevelési intézmény vonatkozásában a hátrányos helyzetben lévő gyermekek 

érdekében tett lépések: 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek 100% - a napközis ellátásban részesül, így napi háromszori 

étkezés biztosítva van, ezért az ellátásért fél térítési díjat fizetnek. 

Ruhagyűjtést szervezünk, a rászoruló gyermekek kapják meg a begyűjtött, jó állapotban lévő 

ruhákat, cipőket. 

A tankönyvtámogatás rendjéről szóló törvény szerint az arra rászorulók ingyenes 

tankönyveket kapnak. 

Úszótábort és az iskolai tábort anyagilag segíti Felsőlajos község Önkormányzata, melyre 

igyekszünk elvinni hátrányos helyzetű gyermeket is. 

Az osztálykirándulásokon minden tanuló részt vesz. Ezek alkalmával olyan élményeket 

kapnak a gyerekek, amelyeket a szülők nem tudnak megadni. Amennyiben az anyagiak 

befizetése problémát jelent, osztálypénzből támogatják annak a gyereknek a kirándulását. 

Szakköreink ingyenesek, így nem zárjuk ki azokat a gyerekeket, akik szeretnék tovább 
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fejleszteni tudásukat, képességeiket, de anyagilag a szülő nem bírja fizetni. 

Iskolánkban működő Közkönyvtár szolgáltatásai ingyenesek, így mindenki számára 

biztosítani tudjuk a művelődés lehetőségét könyvek, folyóiratok, hanghordozók, VHS, CD, 

DVD formátumú anyagok, valamint az internet és a számítástechnika lehetőségeit 

kihasználva. 

 

4.a.) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések tapasztalatai - Lajosmizsén 
(Készítette: Bai Tímea Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal- Igazgatási Csoport vezető) 

 
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi szakterületen végzett szakmai 
ellenőrzésre a tavalyi év során nem került sor. 
 
 
4.b.) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések tapasztalatai - Felsőlajoson 
(Készítette: Szivós Antalné Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Felsőlajosi Kirendeltség vezető-főtanácsos) 
  
Az elmúlt évben felügyeleti szerv által végzett ellenőrzés nem volt.  
 
 
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása  
 
Az egyes beszámolók részletesen megfogalmazzák javaslataikat, jövőbeni céljaikat, 
összességében azonban elmondható, hogy a gyermekvédelem alapját meghatározza az, hogy 
miként működik a jelzőrendszer, milyen a kapcsolat a tagok között, hiszen a tőlük kapott 
információk alapján nyílik mód a veszélyeztetett, elhanyagolt gyermekek feltérképezésére. A 
jelzőrendszer tagjai a saját területükön végzett gyermekvédelmi munkájukkal teszik 
hatékonyabbá a gyermekjóléti szolgálat munkáját azzal, hogy az időben jelzett problémákat 
eredményesebben lehet kezelni.  
 
 
 
6. a) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 

Beszámoló a Lajosmizse Rendőrőrs gyermekjóléti tevékenységéről - Lajosmizse 
(Készítette: Becsei Gábor r. őrgy.) 
 
A rendőrség munkája során a leginkább a családon belüli erőszak – szülök veszekedése - 
során jelenlévő gyermekek kerülnek veszélyeztetett helyzetbe, továbbá a fiatalkorú 
bűnelkövetők, valamint a kiskorú sértettek.  Ezen esetekben, írásban teszünk jelzést a 
szolgálat felé.  
 
A jelzőrendszeri konferenciák, megbeszélések hasznosak az új ismeretanyag elsajátításra, az 
információ cseréjére, a gyermekek veszélyeztetettségének felmérésére, okának 
megszüntetésére.  
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A Fekete István Általános Iskolában előadás keretében oktatásra került a 6-os és a 7-es 
osztályos tanulók az interneten elkövethető bűncselekmények, illetve a sértetté válás 
folyamatáról, továbbá tervben van a helyes közlekedésnek az oktatása.  
 
Lajosmizse területén 2014. évben 9 esetben került jelzés bűncselekmény elkövetése esetében, 
melyben fiatalkorú bűnelkövető vett részt. Ezek kizárólagosan tulajdon elleni 
bűncselekmények ezen belül is lopások voltak. A fenti évben 5 alkalommal került jelzésre 
kiskorúak veszélyeztetettségének megállapítása végett.  
 
A legnagyobb probléma, a szülők gyermekeikkel való hiányos foglalkozása, nevelés 
elhanyagolása, ezért a későbbiek során, több ebből eredő probléma merül fel. Megoldás 
ezekben az esetekben a nevelési tanácsadás, szülő gyermek csoportos foglalkozása.   
   
A rendőrség álláspontja szerint a lehetőségekhez mérten jól működik a Gyermekjóléti 
szolgálat a továbbiakban is szükséges a közös szolgálat iskolaidőben az tanórákról 
távolmaradó gyermekek ellenőrzése.  
 
A Lajosmizse város önkormányzata jó kapcsolatot ápol a Lajosmizse Rendőrőrssel, továbbá 
jó kapcsolatot ápol és közös szolgálatot lát el a helyi polgárőrökkel, amely a terület 
közbiztonságát javítja.  
 
6. b) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 

Beszámoló a Lajosmizse Rendőrőrs gyermekjóléti tevékenységéről - Felsőlajos 
(Készítette: Becsei Gábor r. őrgy.) 
              
A rendőrség munkája során a leginkább a családon belüli erőszak – szülök veszekedése - 
során jelenlévő gyermekek kerülnek veszélyeztetett helyzetbe, továbbá a fiatalkorú 
bűnelkövetők, valamint a kiskorú sértettek.  Ezen esetekben, írásban teszünk jelzést a 
szolgálat felé.  
 
A jelzőrendszeri konferenciák, megbeszélések hasznosak az új ismeretanyag elsajátításra, az 
információ cseréjére, a gyermekek veszélyeztetettségének felmérésére, okának 
megszüntetésére.  
 
 
A Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézményében előadás keretében oktatásra 
került a 2. 3. 4. osztályos tanulók az interneten elkövethető bűncselekmények, illetve a sértetté 
válás folyamatáról, továbbá tervben van a helyes közlekedésnek az oktatása. A településen 
fiatalkorú bűnelkövető 2014. évben nem volt.    
 
A rendőrség álláspontja szerint a lehetőségekhez mérten jól működik a Gyermekjóléti 
szolgálat a továbbiakban is szükséges a közös szolgálat iskolaidőben az tanórákról 
távolmaradó gyermekek ellenőrzése.  
 
A Felsőlajos településen jó kapcsolat Rendőrség és az önkormányzat között, továbbá jó 
kapcsolatot ápol és közös szolgálatot lát el a helyi jelzőőrökkel, amely a terület 
közbiztonságát javítja.  
 
A rendőrség részéről javaslat a gyermekvédelemmel kapcsolatban.  
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7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drogprevenció stb.)  
 
A civil szervezetekkel történő kapcsolattartást az egyes beszámolók taglalják. 
 
 
 


