
 Kunfehértó Község Polgármesterétől 

B e s z á m o l ó  

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

(Képviselő-testület 2022. április 26.-i ülésére) 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 

1997. évi XXXI. számú törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint 

„A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 

év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést 

készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást 

követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől 

számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan 

napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, 

intézkedéséről tájékoztatja.” Az átfogó értékelés tartalmát a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 

10. sz. melléklete részletesen tartalmazza. Jelen előterjesztés e mellékletben leírtaknak 

megfelelően készült. 

 

A település 2021. december 31-i demográfiai adatait az alábbi táblázat és diagram mutatja: 

              

0-2    77 fő 

3-5    60 fő 

6-13             158 fő  

14-18           105 fő  

összesen            400 fő 

 

19- x                       1875 fő  

Mindösszesen :     2275 fő 

 

3% 3%

7% 5%

82%

2021. év lakosságszám korcsoport szerinti 
megoszlása

0-2 éves: 77 fő

3-5 éves: 60 fő

6-13 éves: 158 fő

14-18 éves: 105 fő

19-x éves: 1875 fő

 



A Gyvt. 19 § alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható 

meg annak a gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg  

a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145 %-át (41.325.- Ft) 

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

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

            ac) ha nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bek. foglalt feltételeknek. 

b)  az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át (38.475.- Ft) az a) pont alá nem 

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

értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen Gyvt. 19 § (7) bek. meghatározott 

értéket.        

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2021. évben átlagosan 28 gyermek részesült.  

Annak a gyermeknek a jogán, akinek a jogosultsága tárgyév augusztus 1. napján és november 

1. napján fennállt, a szülők– pénzbeni támogatásban -   részesültek.  A támogatás esetenkénti 

összege gyermekenként csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezők 

estében 6.000.- Ft, illetve hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek esetében 6.500.- Ft, 

így összesen 2021. évben 354.000.- Ft összeg került kiosztásra az alábbiak szerint: 

 

 

A létszám csökkenésére azért került sor, mert néhány esetben a szülők jövedelme kizárta a 

támogatás újbóli megállapítását, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lejárt és 

nem jelentek meg a hivatalban a kedvezmény újbóli igénylése céljából, vagy csak később 

kérelmezték azt, valamint a tanulói jogviszony megszűnése az, ami kizárta őket az aktuális 

természetbeni támogatásból  

Az pénzbeni támogatást a Magyar Államkincstáron keresztül kellett igényelni, így annak 

kifizetése nem az önkormányzatot terhelte.   

 

 

A települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetének fennállását 

 

- a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó 

gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása, 

 

- az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 18. §-a alapján vezetett 

nyilvántartása vagy az Szt. 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az 

állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a 

családbafogadó gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása, 

 

- településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia szegregátum 

meghatározása, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények 

tekintetében az elvégzett környezettanulmány alapján állapítja meg. 

 

 



Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

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

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 

gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik, 

 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről 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 időpontját 

megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 

szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti körülmények közül legalább kettő 

fennáll: 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására összesen 5 gyermek 

vonatkozásában került sor. Ebből halmozottan hátrányos helyzet megállapítása nem történt 

2021 évben, hátrányos helyzet megállapítása pedig 5 gyermek részére történt. A 2020-es 

évhez képest csökkenés volt tapasztalható.  

 

A Kunfehértó Község Önkormányzata 2021. évben is folytatta a nyári gyermekétkeztetés 

törvényi feltételei szerint a szünidei gyermekétkeztetést. Az ellátottak köre maradt csak a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező hátrányos helyzetű, valamint a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részesülhettek a szünidei ingyenes 

gyermekétkeztetés ingyenes igénybevételére.  

  

A helyi önkormányzatok az 1997. évi XXXI. törvény 21.§ (1) g) pontja alapján természetbeni 

ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a tanítási 

szünetek időtartama alatt. A 21/C. § (1) a) pontja szerint a szülő kérelmére a települési 

önkormányzat a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

részére a tanítási szünetek valamennyi munkanapjára. 

 

2021. évben a szünidei ingyenes gyermekétkeztetés alakulása:  

 

Megnevezés Tavaszi szünet Nyári szünet Őszi szünet Téli szünet 
Adott településen 

lakóhelyben ellátottak 

száma (fő) 

4 4 4 4 

 

 

 



A vizsgált korosztály vonatkozásában természetbeni ellátásként nyújtotta továbbra is az 

önkormányzat az iskolabusz üzemeltetését, mely a külterületről, illetve az üdülőterületről 

szállítja iskolába és óvodába a gyermekeket.  

 

 

A gyermekétkezést összesen 131 fő vette igénybe az alábbiak szerint: 

 

Óvodai étkezés:         35 fő 

Iskolai étkeztetés (általános iskola + Waldorf iskola):   92 fő 

Mini bölcsőde:                       4 fő 

 

A térítési díj fizetéséhez az Általános Iskolában 100 % kedvezményben éves átlagban 16 fő, 

50 %-os kedvezményben 20 fő, míg az óvodában 100 %-os kedvezményben 34 fő a mini 

bölcsődében 4 részesült.    

 

 

Készítette: Horváth Judit szociális ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szakmai beszámoló 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja család- és  

Gyermekjóléti Szolgálatának 2021. évi munkájáról 

 

 

A kunfehértói gyermekjóléti szolgálat az 1997. évi XXXI.törvény a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló tv. értelmében 1997. november 1.-én a Gondozási Központ 

keretében kezdte meg működését. 2008. január  02-től a szolgálat a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család Gyermekvédelmi Ágazat 

Gyermekjóléti Szolgálataként működik, Kunfehértói telephelyeként.  

 

 

Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatás egy szolgáltató – a HTKT SZSZK Család-és 

Gyermekjóléti Intézmény család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai egység keretében 

működik.  

A család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés a Szt. 64.§-a (4) bekezdés szerinti 

feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 

egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének gyermekek, családok számára az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás 

 

A segítségnyújtás formája: szociális segítőmunka 

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat esetében a szolgáltatás igénybe vétele önkéntes és 

ingyenes 

 

AZ INTÉZMÉNY STATISZTIKAI ADATAI 2021-BAN 

 

Intézményünk, egy rendkívüli 2021-es évet zárt. A koronavírus okozta kellemetlenséget és 

nehézséget, nagyon hamar felváltotta a szervezett helytállás és minden pontra kiterjedő 

figyelem és védelem.  

 

Az intézmény éves forgalmát a statisztikai adatok mutatják, ennyi alkalommal találkoztunk, 

intézkedtünk ügyfeleink érdekében. A személyes találkozások, telefonálások, ügyintézések 

mellett jelentős időt igényel az adminisztráció, valamint az egyéb szolgáltatásokra fordított 

idő, amit a statisztika továbbra sem tükröz.  

A szociális segítő munkát, három nagy területre oszthatjuk: intenzív szociális segítő 

tevékenység, egyszeri segítségnyújtás, tanácsadás és a segítő tevékenységet támogató 

speciális szolgáltatásokra. 

 

 

1. Egyszeri segítségnyújtás alkalmával információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás keretében 

nyújtunk segítséget, illetve szükség esetén a probléma feltárása után a megfelelő 

ellátórendszerhez tovább irányítjuk a szolgáltatást igénybe vevőt. Sajnos ezek az esetek nem 
jelennek meg kellő hangsúllyal a statisztikában annak ellenére, hogy gyakran több órás 

munkát jelent a szociális szakembernek.  

 

2. Intenzív szociális segítő tevékenység  



A család-és gyermekjóléti szolgálat részéről: A gondozott család részére, gyámhivatali 

határozat, gondozási-nevelési terv, együttműködési megállapodás alapján. A család és 

gyermekjóléti központ részéről: az esetmenedzserek által koordinált, ellenőrzött, gondozott 

családokkal végzet esetmunka.  

3. Speciális szolgáltatások: pszichológiai, jogi segítségnyújtás, családterápia. 

 

A szolgálatnál megjelent személyek száma 2021.  

Igénybevétel módja Felnőttek száma Gyermekek száma Családok száma 

Együttműködési 

megállapodás alapján 

15             8 13 

Nem együttműködési 

megállapodás alapján 

82 42 71 

Összesen 97             50 84 

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői a Sztv. 64§ - a alapján a családsegítés, és a 

Gyvt. 39-40 §- a szerint látták el feladataikat. Ez alapján:  

 

A családsegítés, családlátogatás tevékenység azt jelenti, hogy a családokat lakóhelyükön 

többször is meglátogatjuk, kiemelten azokat a családokat, ahol együttműködési megállapodás 

is történt. A koronavírus alatti időszak miatt ennek száma valamelyest visszaesett, mert csak 

krízis esetén látogathattunk családokat. Azokról a családokról sem feledkezünk el azonban, 

akikkel alapfeladatként kapcsolatban álltunk. Gondozottjainkkal heti szinten, telefonon 

beszélünk, érdeklődünk életükről, körülményeikről. Krízishelyzet – elhanyagolás, 

bántalmazás gyanúja – esetén családlátogatásra is mentünk, szükség esetén esetkonferenciákat 

szerveztünk, javaslatokat tettünk a gyámhivatal felé. 

 

 

 

 

Információt nyújtott, tájékoztatott:  

• Családot, egyént, gyermeket a jogairól a szociális, társadalombiztosítási, családtámogatási 

ellátásokról, az igénylés feltételeiről, módjáról, szükség szerint segítették annak ügymenetét.  

 

Szociális segítő munka keretében segítettük az igénybevevőt:  

• A családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában  

• A családban lévő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében  

• Mozgósítottuk a család és környezetében lévő erőforrásokat (egyént, szolgáltatást, 

anyagi, tárgyi lehetőségeket)  

•  Koordináltuk az esetkezelésben résztvevő szakembereket (Esetgazdaként)  

• Esetmegbeszélést, esetkonferenciát szerveztünk (problémák definiálására, vállalt 

feladatok tisztázására, a segítő folyamat együttes megszervezésére)  

• Ezekre az esetkonferenciákra szükség esetén meghívtuk a Központ esetmenedzserét is, aki 

kívülről - szociális szakemberként - rálátva a problémára segítette a családsegítőket a döntés 

meghozatalában: mely szerint a problémamegoldása igényel–e hatósági intézkedést.  

• A szolgáltatást igénybevevővel hathavonta értékeltük az esetkezelés eredményességét.  

• Együttműködtünk - ellátások közvetítésével - a területén lévő szolgáltatókkal.  

• A Gyámhivatal felkérésére, a Központ közvetítésével környezettanulmányt készített.  

• Polgármester hivatal a gyermekétkeztetés kapcsán nem igényelt környezettanulmány kérést.  

 



A településen megjelenő elsődleges problématípusok csoportosítása az érintett gondozott 

családok tekintetében: 

 Családok 

száma 

elsődleges 

probléma 

szerint (fő) 

Problémák 

halmozott 

száma(db) 

elsődlegessel 

együtt 

anyagi (megélhetéssel, 

lakhatással összefüggő 

2 4 

gyermeknevelési 3 5 

gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézség 

1 2 

magatartászavar, 

teljesítményzavar 

- 2 

családi – kapcsolati 

konfliktus 

- 1 

szülők vagy a család 

életvitele 

1 3 

családon belüli 

bántalmazás(fizikai, lelki, 

szexuális) 

- - 

lelki-mentális betegség 2 4 

 egészségügyi probléma, 

egészségkárosodás 

2 5 

elhanyagolás - 3 

szenvedélybetegség - - 

fogyatékosság, retardáció - 5 

ügyintézéssel kapcsolatos 1 7 

információkérés 1 8 

foglalkoztatással kapcsolatos - 4 

Összesen 13 53 

 

 

 

 

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma gazdasági aktivitás szerint 

 Gazdasági aktivitás Fő Ebből(a-ból) nő/lány 

 a b 

01   Foglalkoztatott 6 5 

02   Munkanélküli - - 

03   Inaktív 10 4 

04   ebből(03-ból):  Nyugdíjas 6 2 

05   ebből(03-ból):15 éves vagy     idősebb 

tanuló 

3 2 

06   Eltartott 0-14 éves korú          gyermek 7 1 

07 Összesen 23 10 

 

A problémák megoldásához mind az együttműködésben állóknál, mind az             egyszeri 

esetkezelésnél jelentős számú ügyintézést végeztünk a vírus időszaka alatt. 



Ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatásunkat jellemzően az alábbi problémakörben kérték 

ügyfeleink: 

- bevásárlás, gyógyszerkiváltás, stb. 

- nyugdíj előtti álláskeresési segély intézése,  

- megváltozott munkaképesség személyek ellátásának igénylése  

- méltányossági nyugdíj-emelés kérelem,  

- információnyújtás különféle ellátásokról (leszázalékolás, stb.),  

- települési támogatások (eseti segély, gyógyszer,) 

- kérelmek - nyilatkozatok, meghatalmazások, hivatalos levelek írása,  

- szociális tűzifaigénylés,  

- óraállás lejelentés (gáz, villany) 

 

Foglalkoztatással kapcsolatosan segítettünk:  

- önéletrajzírás,  

- álláskeresés, telefonos ügyintézés 

- információnyújtás álláskeresési segélyről, foglalkoztatást helyettesítő támogatásról,  

 

Életviteli tanácsadás:  

- életvezetési problémák feltárása,  

- segítő beszélgetések,  

- az élet különböző területeinek: család, munka, anyagi javak, egészség, kapcsolatok 

feltárása, feltérképezése,  

- az egyén, ill. család képessé tétele saját életének viteléhez,  

 

Anyagi problémákkal megkereső ügyfeleinknek elsősorban:  

- segélyek igénylése 

- bútoradomány (közvetítés),  

- ruhaadomány osztása folyamatosan 

- tartós élelmiszer.  

 

Családi konfliktusok:  

- a családi együttélés során jelentkező krízisek, élethelyzeti válságok, feltárása, konfliktusok 

kezelése,  

- a válások kapcsán felmerülő gyermekelhelyezés, láthatás szabályozása,  

- a szenvedélybetegségek okán kialakult családi ellentétek csökkentése, szükség esetén 

továbbirányítás a megfelelő egészségügyi intézménybe,  

- információnyújtás.  

 

Oktatási intézményekbe történő beilleszkedési nehézségek:  

- napjainkban egyre több a nehezen kezelhető, pszichés problémákkal küzdő gyermek, 

melynek oka főként a fentebb említett problémákra vezethető vissza, ezért több jelzés 

érkezik a magas igazolt hiányzással rendelkező tanulókról. 

- továbbítás egészségügyi szolgáltatóhoz, pszichológiai tanácsadás 

 

 

 

 

 

 

 



A gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységének adatai 

 szakmai 

tevékenységek 

száma  

(halmozott adat)  

szolgáltatásban 

részesülők száma  

 

információnyújtás 115 37 

segítő beszélgetés 98 28 

konfliktuskezelés 29 12 

tanácsadás 50 18 

ügyintézéshez segítségnyújtás 198 52 

családlátogatás 60 21 

kríziskezelés 20 8 

esetkonzultáció 35 9 

adományközvetítés 260 84 

pszichológiai tanácsadás 4 3 

esetkonferencia 1 1 

környezettanulmány elkészítése 12 14 

jogi tanácsadás - - 

közvetítés pénzbeli, 

természetbeli ellátáshoz való 
hozzáféréshez  

  

 

33 14 

Közösség fejlesztés 14 26 

esetkonferencia/esetmegbeszélés 1 1 

 

 

Intézményünk hasonlóan egy nehéz 2021-as évet zárt. A koronavírus okozta  nehézségek 

továbbra is fenn álltak, a szolgálat azonban igyekezett minden problémás helyzetet 

megoldani, segíteni a családokat, kunfehértói lakosokat. A szolgálat a karanténban lévőknek 

és főképp az idős embereknek nyújtott segítséget a gyógyszerkiváltásban, banki 

ügyintézésben, bevásárlásban. 

A családsegítés nem lehet teljes a személyes találkozás nélkül. 

A problémák megoldásához, mind az együttműködésben állóknál, mind az egyszeri 

esetkezelésnél jelentős számú ügyintézést végeztünk. Ez a 2021-es év karatén időszakaiban, 

a személyes ügyintézés szünetelése miatt, telefonon, e-mail-en történt, a statisztikában a 

bizonyos csökkenése, vagy növekedése ennek tudható be. 

 

Gondozási tevékenységünket illetően változás történt az előző évhez viszonyítva a 

járványügyi veszélyhelyzet miatt. Azonban összességében elmondható, hogy jellemzően 

azok a problémás családok kerültek a szolgálat látókörébe (anyagi, higiénés, életvezetési, 

konfliktusokkal terhelt kapcsolatok, gyermeknevelési problémák, magatartási problémák, 

iskolai teljesítménnyel összefüggő problémák, közösségbe való beilleszkedési nehézség), 

szinte minden esetben nagyon komplex problémákkal küzdenek, amit a pandémiás helyzet 

még jobban felerősített.  

 A középiskolások igazolatlan iskolai hiányzása szinte megszűnt az elmúlt években, azonban 

növekvő tendenciát mutat az igazolt hiányzások száma az általános iskolások esetében. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leghatékonyabb, a megfelelő időben 

érkező segítség. Az elején, a nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor érkező 

segítséggel lehet a legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá válását. 

Ezért fontos a család- és gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós tevékenysége, amely a 

szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tud megfelelni a szolgáltatás 



a jogszabály által előírt feladatának, vagyis annak, hogy elősegítse a gyermekek családban 

nevelkedését, támogassa a gyermekek szocializációját, és meggátolja a veszélyeztetettség 

kialakulását 

 Kunfehértó vonatkozásában elmondható azonban, hogy a gondozási esetek, gyermekek, 

családok száma nem olyan magas, mint a környező településeken. Általában nagyrészt 

behatárolhatók a településen, hogy mely családok, gyermekek kerülhetnek a szolgálat 

látókörébe. 

  

 

 

Gyámhatósági intézkedések 2021 

 

Védelembe vételben 4 kiskorú volt. 

 

Kunfehértói Általános Iskolai jelzése alapján 4 kiskorú tanuló került védelembe vételre 

2020. májusában, kiskorúak feltételezett veszélyeztetése miatt. Ezzel egyidejűleg az üggyel 

kapcsolatosan egy Kunfehértói illetékességű férfi ellen nyomozás, büntető eljárás indult el.  

2021. januárjában a Kunfehértói férfi elleni eljárást megszüntették, mivel a  Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányság határozata alapján bűncselekmény nem volt megállapítható, így 

kiskorúak veszélyeztetése megszűnt. A kiskorúak védelembe vétele megszűntetésre került. 

 

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 2021-ben nem történt. 

 

 

Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása  

 

Szakellátásban lévő gyermekek családjainak gondozása 2021-ben  

Megnevezés Gondozottak száma  

Családok száma   1  

Ezen családok szakellátásban lévő 

gyermekeinek száma 

  2  

 

A szolgálat 2021. évben 1 családdal (2 gyermek) állt kapcsolatban. 

 

Az család esetében a 2 gyermek nevelőszülőknél van elhelyezve, velük telefonos 

kapcsolattartás van szabályozva, szülő változóan élt vele. A szülő lakás és 

életkörülményeiben kisebb pozitív változás történt az elmúlt esztendőben. 

 

 

Várandós anyák 2021. évi gondozása 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Születések száma 11 21 12 23 28 

Kora születések 1 1 2 - 2 

Csecsemő halott - - - - - 

Halva születés - - - - - 

Összesen 12 22 14 23 30 

 

 



A gyermekjóléti szolgálat a védőnői szolgálattal szükség esetén szorosan együttműködve 

kíséri figyelemmel a várandós kismamák körülményeit, helyzetét. A kunfehértói várandós 

anyákról elmondható, hogy lelkiismeretesen készülnek/készültek az anyai szerepre, 

hivatásra. A védőnői jelzések alapján 2020-ban a várandós anyák a kötelező 28 héten belül 

jelentkeztek a védőnői szolgálatnál és a kötelező vizsgálatokon megjelentek. Egy esetben 

fordult elő, hogy egy kismama sokáig „eltitkolta”, nem jelezte időben terhességét, nem 

jelentkezet a védőnői szolgálatnál. Amikor kiderült, hogy állapotos, a védőnő időpontot kért 

a Kiskunhalasi Kórházba. Az édesanya megjelent a szükséges vizsgálatokon, majd 

hamarosan problémamentesen, egészséges gyermeke született. Édesanya gyermekét 

megfelelően neveli, a család a szolgálat gondozása alatt áll.  

 

 

 

Jelzőrendszer működésének tapasztalatai 

 

A jelzőrendszeri tagokkal az éves tanácskozást még személyesen tudtuk megtartani, de a 

többi kötelező találkozást olykor kreatívan kényszerültünk megoldani. Amit lehetett 

telefonon vagy e-mail formájában beszéltünk meg. Az esetkonferenciákat olykor online 

felületeken bonyolítottuk, mikor ez megoldható volt. 

A szoc. törvény 64§ és a Gyvt. 39-40§ -a alapján a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

észlelő és jelzőrendszert működtetett.  

• felhívta a jelzőrendszer figyelmét jelzési kötelezettségükre  

• Tájékoztatta a szervezetteket, szolgáltatókat, lakosságot a jelzés lehetőségéről.  

• A családsegítő fogadta az évközben érkező jelzéseket és felkereste a jelzett családokat.  

• Tájékoztatta a klienseket, családot család-és gyermekjóléti szolgálat intézmény 

szolgáltatásairól.  

• A családsegítő a beérkező jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti 

rendszerességgel jelentést készített, amit központ jelzőrendszeri koordinátorának 

rendszeresen megküldött.  
• A családsegítő a komplex, rendszerszintű segítségnyújtás, ill. a veszélyeztetettség 

megszüntetése érdekében esetmegbeszélést szervez, amiről feljegyzést készít.  

   

A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata a településen lévő észlelő és 

jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek 

az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. 

 

A szolgálat megtartotta az évente egy alkalommal szükséges Gyermekjóléti Tanácskozást 

2020.02.28-án ahol lehetőség volt a jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek 

megosztására, javaslatokra a hatékonyabb működés érdekében.  

 

 

 

Megnevezés Küldött jelzések száma 

2021-ben 

Egészségügyi szolgáltató - 

Közoktatási Intézmény 5 

Rendőrség - 

Állampolgár - 

Önkormányzat, jegyző,  - 

Személyes gondoskodást nyújtó 2 



szociális szolgáltatók, Család és 

Gyermekjóléti Központ 

Járási gyámhivatal - 

 

A tárgyévben a jelzőrendszer által jelzett leggyakoribb problémák: 

- online oktatás nehézségei 

- orvos által igazolt magas hiányzások száma 

- higiéniás problémák 

- csonka család, kapcsolattartás 

- gyermekek mentális állapota 

- anyagi problémák 

- pszichés, magatartási problémák 

- lakhatási nehézségek 

- szülői elhanyagolás 

 

Napközi otthonos Óvoda 

 

Kunfehértó  

 

Az óvodába járó gyermekek száma: 2021/22-es évben 61 fő 

 

Gyermekvédelmi céllal az elmúlt évben nem volt szükséges meglátogatni a családokat. Hat 

gyermek jár be külterületről, az iskolabusszal való bejárásuk biztosított volt, így 

rendszeresen tudtak jönni óvodába.  

A szülőkkel a kapcsolattartás megfelelő, a napi kapcsolat volt jellemző, de a szülői 

értekezletek, az információs füzetek és a személyes kommunikáció segítségével.  

 

Gyermekvédelmi támogatásra 5 kisgyermek szorult. 

  

Gyámság alatt 1 gyermek nevelkedik.  

 

Bántalmazást nem tapasztaltak, elhanyagolt tisztaságú gyermek nem volt tapasztalható. 

Nagycsaládos 13 gyermek. 

SNI besorolású gyermek jelenleg nincsen az intézményben, BTM besorolást 6 gyermek 

kapott, fejlesztést az óvodában kapják meg.  

 

A védőnői szolgálattal rendszeres a kapcsolat, rendszeresen járnak óvodánkba a gyermekeket 

ellenőrizni. Igyekeznek a gyermekek hátrányait kompenzálni, rendszeresen figyelik 

fejlődésüket, testi épségüket, viselkedésüket. Sajnos egyre több a családban érzelmileg 

elhanyagolt gyermek, mely nagyobb problémát jelent a testi elhanyagoltságnál. Sajnos egyre 

jobban észre vehető a gyermekeken a technika fejlődése, ami személyiségfejlődésükben 

negatív hatással van. Másik nagy probléma, amivel egyre jobban küzdenek az a szülőknél 
megfigyelhető túl engedékeny, ráhagyó szülői attitűd. Ennek a nevelési stílusnak a 

markánsabbá válása szocializációs, magatartási problémákat von maga után.  

A programok szervezése az idei nevelési évben sajnos a pandémiás helyzet miatt elmaradt, 

csak óvodai keretek között ünnepelték meg a jeles napokat, mint a Márton nap, Karácsony, 

Farsang stb. A gyermekvédelmi munkát az óvodavezető koordinálja, természetesen minden 

óvodapedagógus a saját csoportjában figyelemmel kíséri a gyermekek életét és jelzi a 

problémákat.  

A jelzőrendszer tagjaival folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és a problémákat 



megbeszéljük. A Család és Gyermekjóléti szolgálat felé írásban jelzik a nagyobb 

problémákat. A továbbképzéseket rendszeresen figyelemmel kísérik, a jelzőrendszeri 

megbeszéléseken lehetőségeim szerint részt vesznek 

 

 

Általános Iskola 

 

Az általános iskolában tanuló diákok száma:  128, ebből  

a. alsó tagozatos: 79 

b. felső tagozatos: 49 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek: 

             HH: 3 fő 

 HHH: 2 fő  

    RGYVK: 15 fő            

            SNI: 17 fő 

       BTMN: 21 fő 

 

A tanulásban valamilyen módon akadályoztatott vagy valamely területen támogatásra 

szoruló tanulóink a közösség 28%-t teszi ki. Ők nagyobb figyelmet igényelnek és heti 

rendszerességgel plusz 2 órában fejleszti őket gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus. A 

rendszer átalakulása miatt egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a BTMN-es státuszt ki akarják 

vezetni és tantárgyi korrepetálással szeretnék a tanulókat ha segítenénk.  

A tanulók 19 %-a jár be lakott külterületről, ami egyaránt magába foglalja az üdülőterületet, 

mint a külterületi tanyavilágot. Nagy segítséget jelent a szülők számára az önkormányzat 

által működtetett iskolabusz, ami naponta szállítja az iskola és az otthonuk között a 

nebulókat. 11%-a gyerekeknek más településről jár be, leginkább Jánoshalmáról és 

Kiskunhalasról. A más településről bejáró tanulók száma emelkedik az előző évhez képest 

2%-kal. 

A köznevelési törvény a napközi otthon fogalmát nem ismeri. Tanulóinknak 16 óráig 

különféle foglalkozásokon van lehetőségük részt venni, illetve 6 délutáni csoportban, 

naponta 2x45 percben biztosítjuk a tanórákra való egyéni felkészülést. Általánosságban 

elmondható, hogy az alsó tagozatos tanulók, illetve szüleik inkább igénylik a délutáni iskolai 

foglalkozásokat. A magasabb évfolyamokon már többen kértek felmentést a délutáni 

benntartózkodás alól, jobban szeretnek otthon a saját tempójuknak és terhelhetőségüknek 

megfelelően tanulni. A felmentés megadását, illetve visszavonását a tanulmányi 
eredményességhez kötöttük, de a tanév során csak egy-két alkalommal kellett figyelmeztetni 

tanulót (szülőt) a rendszeres készülésre, felmentés visszavonására nem került sor.  

16 óráig az intézményben tartózkodik:  



c. az alsó tagozaton: 63 fő 

d. a felső tagozaton: 35 fő 

 Felzárkóztató foglalkozás – korrepetálás: Alsó tagozaton minden évfolyam heti 2 óra 

differenciált fejlesztésen foglalkozik a lemaradókkal, ahol akár minden héten más és más 

tanulót tudnak segíteni. 

Felső tagozatosok részére az említett óraszámcsökkentések miatt magyarból és 

matematikából áll rendelkezésre óra. 

Szakkörök: Szakkörök száma is igen megfogyatkozott ebben a tanévben, már csak az első 

három évfolyam angol szakköre, az alsósok sakkpalota szakköre, az énekkar és az irodalmi 

színpad működik. 

Észlelt problémák jellege szerint: Három jellemző problémával találkoztak 

1. Nagyszámú hiányzás – a szülő tudtával, egészségügyi okok miatt. Javasolták az orvosi 

kivizsgálást a problémák okának megismerésére. A szülők együttműködőek voltak. A magas 

számú mulasztások oka ebben és az előző félévben is a covid vírus ill. a kontakt személyek 

karanténba helyezése.  Félévet nem teljesítők: Örömteli azonban, hogy az igazolatlan 

mulasztások száma 0. Ami a nagyobb odafigyelés, a szabályok és határidők betartásából 

adódott. 

 

 

2. Életvezetési és / vagy higiénés problémák - Rendszeresen visszatérő probléma 1-1 család 

esetén a nem megfelelő gyakoriságú tisztálkodás, ill. a tiszta ruha váltásának problémája. 

Előfordul a ruházat nem megfelelő állapota is. 

 

3. Pszichés problémák, pszichológus segítségének igénylése - Összetett helyzetek, 

megváltozott családi állapot sokszor eredményez a szülőben is lelki problémát, ami a 

gyermek nevelésében felmerülő helyzetek tovább generálnak. Sajnálatos módon, 

pillanatnyilag nincs szakember az intézményben, aki segítené e szülők és gyermekeik 

egészséges pszichés állapotának helyreállítását. Ezzel a problémával rendszeresen és egyre 

gyakrabban keresik meg a helyi családsegítő rendszert és kérünk segítséget, ami túlterhelt és 

kimerült. 

 

 



Kapcsolattartás: 

 Szülőkkel 

Előre tervezett találkozók az évi két szülőértekezlet, illetve a két fogadó óra. Ezeken 

túlmenően rendszeres a kapcsolattartás a szülőkkel telefonon hiányzások bejelentése, kisebb 

problémák megbeszélése kapcsán, illetve személyesen, ha az ügy jellege megkívánja. Ezen 

alkalmakor a szülők legtöbbször együttműködőek, bár néha a későbbiek során mégsem a 

megbeszéltek szerint járnak el. Ilyenkor értelemszerűen ismételten kapcsolatfelvételre kerül 

sor. A pandémia helyzet miatt ezek csak online formában valósulhattak meg. 

Család és Gyermekjóléti Szolgálattal 

A család és gyermekjóléti szolgálattal folyamatos a kapcsolatunk a fentebb részletezett 

esetek kapcsán. A megbeszélések szükség szerint telefonon vagy személyesen történnek, 

esetlegesen az érintett szülő(k) bevonásával. 

Rendszeresen részt veszünk a jelzőrendszer esetmegbeszélésein, esetkonferencián. 

 Védőnő 

A higiénés problémák, ill. a tisztasági (haj, köröm) rendszeres ellenőrzése mellett a 

pedagógusokkal összehangolva és összefogva végzi az egészségügyi szűrővizsgálatokat a 

NETFIT mérésekkel. 

 Önkormányzat 

A település vezetői nagy segítséget nyújtanak az egyes iskolán kívüli programokhoz 

biztosított iskolabusz használat lehetőségével. Így jut el 1-1 osztály kirándulni, filharmónia 

előadásra vagy versenyekre, pályaorientációs foglalkozásra és labor órákra. 

 

 Körzeti megbízott 

A helyi rendőr minden esetben, amikor segítséget kérnek bármilyen ügyben (szülő vagy 

tanulócsoport) készségesen állt rendelkezésükre. Rendszeresen felhívja a gyerekek figyelmét 

a tanév elején a kerékpáros közlekedés szabályaira, a tanév végén a nyár veszélyire. 

A 2021. naptári év a 2020/2021. tanév II. félévét és a 2021/2022 tanév első félévét öleli fel.  

Már sok éve nem rendelkezzünk ifjúságvédelmi felelős státusszal, akkor is csak 0,5 státusz 

volt. Évek óta nem kapjuk meg a fenntartótól ezt a fél státuszt, így az osztályfőnököket 

terheli ez a feladat. Intézményvezető helyettes fogja össze és koordinálja a munkájukat. 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen nem vett részt, a munkáltató erre a 

feladatra nem biztosít órakedvezményt vagy státuszt. Drogkoordinátor nincs az 



intézményben és a beszámolási időszakban nem vettek drogprevenciós programban.  

2016. január 1. – 2016. június 15. között a fenntartó biztosított heti 1 alkalommal 4 órában 

iskolapszichológust. Sajnálatos módon, azóta sem kaptak pszichológusi segítséget itt 

helyben a munkánkhoz, amire pedig egyre nagyobb igény lenne gyermeknek és szülőnek 

egyaránt. 

Munkájukat pár éve iskolai szociális segítő támogatja. Egyre gyakoribb, hogy az 

osztályfőnökök egyeztetés után a magatartás és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulókat 

hozzá irányítják egy-egy beszélgetésre. Az alsó tagozaton és a felső tagozaton is nő e 

gyerekek száma. 

 

 

 

Védőnői Szolgálat 

 

Gondozott gyermekek száma: 2021. december 31-i állapot szerint: 

 0-11 hónapos: 26 fő 

 12-35 hó: 37 fő 

 3-6 éves: 52 fő  Összesen 0-7 éves: 149 

  

Iskolavédőnői gondozásban lévő gyermekek száma: 166 (Kunfehértói    Általános 

Iskola+Borostyán Waldorf Iskola) 

 

 Ebből hány gyermek esetében észlelt gyermekvédelmi problémát:0 

 

Milyen eseteken jelzett a család- és gyermekjóléti szolgálat felé?: Nem kellett élni jelzéssel a 

szolgálat felé.      

 

A gyermekvédelmi céllal is látogatott családok száma: 0 

       

 Milyen módon tartja a kapcsolatot a szülőkkel:  

 Nevelési-és oktatási intézményekben, Tanácsadások alkalmával, külön foglalkozásokon (pl. 

baba-mama klub), illetve családlátogatások során. 

 

 Jelzőrendszeri esetmegbeszélésen 6alkalommal vett részt. 

 Szociális okokból veszélyeztetett kismamák száma:0 

 

 Titkolt terhességek száma:0 

 

 Az oktatási intézményben végzett védőnői munka mutatószámai, jellege, nehézségei?: A 

munka az iskolával és az óvodával rugalmas, kölcsönös az együttműködés. Az 

intézményekben az év folyamán a védőnői szolgálat feladatai: tisztasági szűrések végzése, az 

iskolai index osztályok szűrésének szervezése és lebonyolítása, valamint az aktuális 

kampányoltások szervezése.  

 

A gyermekvédelemi feladatot ellátók együttműködése, a kommunikáció az egész év 



folyamán folyamatos volt, a gyermekvédelmi feladatokat ellátókkal együtt tudott működni. 

 

 

 

Eredményeink, programjaink 2021. 

 

 

1. A szolgálat 2018. januárja óta közreműködik a Rászoruló Személyeket Támogató 

Operatív Program (RSZTOP) keretében jutatott élelmiszercsomagok átvételében, 

kiosztásában Kunfehértón élő 0-3, 10-14 éves, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő illetve a szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű és rendkívül 

alacsonyjövedelmű időskorú személyek számára.  

 

      

2. Prevenciós, szabadidős sportprogram 2021-ben 

1.  5 – 7 éves korosztály:  4 fő részvételével – heti egy alkalom 

2.  8 – 9 éves korosztály: 15 fő részvételével – heti egy alkalom 

 

3. E-Magyarország – ingyenes internet, számítógép használat a helyi gyermekek és 

fiatalok számára az egész év folyamán.   

3. Aranykapu Zrt. felajánlása: rászoruló gyermekek kiválasztásában való közreműködés, 

karácsonyi ajándékok(gyermekjátékok) vásárlása 

 

4. Különböző adományok pl.: tartós élelmiszer, bútor, ruha, játék adományok gyűjtésében 

és szétosztásában aktívan közreműködött a szolgálat 

 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködései 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2021-ben egy civil szervezettel állt szoros, együttműködő 

kapcsolatban. A szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában támogatják egymást 

a szervezetek. 

 

 

A Kunfehértó Községi Sport Egyesülettel közösen megvalósított program 2021-ben 

- prevenciós jelleggel a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmód 

megvalósítása érdekében a 5-11 év közötti gyerekek és fiatalok számára futballedzések, 

mérkőzések szervezése az elmúlt évekhez hasonlóan, hetente 2-3 alkalommal. 

                                                        

 

Készítette: Nagy István családsegítő        

 

 

 


