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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(továbbiakban: Gyvt.) 96.§. /6/ bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület 

megtárgyal.” 

Az értékelés alapját a kistérségi fenntartású nevelési-oktatási intézmények (Fodor András 

Általános Iskola, Óvoda Szak- és Szakmai Szolgálat; Kincsem Napközi Otthonos Óvoda) a 

gyámhivatal, az Alapszolgáltatási központ és a bölcsőde, a jegyzői hatáskörbe tartozó 

feladatok esetében a hivatal, valamint a fonyódi Rendőrkapitányság éves beszámolója képezi.   

Ezen beszámolók alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott 

kötelező tartalmi követelményeket követve az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról az alábbi átfogó értékelést adom:  

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: 

 

Lengyeltóti város állandó lakosainak száma a népesség nyilvántartó adatai alapján
1
  3261 fő, a 

18 és 18 év alattiak száma 648 fő. Korcsoportos bontásban ez utóbbi szám az alábbiak szerint 

alakul: 

0-2 év 85 fő 

3-6 év 117 fő 

7-14 év 267 fő 

15-18 év 179 fő 

 

2. Az önkormányzat által  nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

 2.1. A gyermekvédelmi törvény alapján a település jegyzője meghatározott feltételek 

megléte esetén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, a települési 

önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 

                                                 
1
 2011. december 31-i nyilvántartási adatok alapján 
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szerint eseti gyermekvédelmi támogatást állapít meg. Lengyeltótiban átruházott hatáskörben 

ezen ellátásról a Képviselő-testület Népjóléti Bizottsága dönt.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez egyrészt a Gyvt.-ben, másrészt egyéb 

jogszabályban meghatározott kedvezmény társul. A kedvezmények közül a legjelentősebb az 

egyszeri támogatás, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.  

 

Akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-

jén fennállt, az augusztus hónapban; akinek november 1-jén fennálló jogosultsága volt, az a 

tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatás került megállapításra. A pénzbeli 

támogatás esetenkénti összege gyermekenként 5.800,-ft volt.  

Gyermekétkeztetés esetén bölcsődés, óvodás, 1-8. osztályon nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a, további rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek  és tanuló után az intézményi térítési díj 

50 %-a a kedvezmény.  

 

2011. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben Lengyeltótiban 306 gyermek 

részesült. Az egyszeri támogatás címen részükre 3.550.000,-ft támogatás került kifizetésre.  

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők körében 1 kérelem elutasításra került, a 

családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a törvényben előírt értékhatárt. Fellebbezés 

nem érkezett. A kedvezményben részesítettek átlagos száma az év folyamán 306 fő volt.  

 

December hónapban 135 család 304 gyermeke kapott támogatást. 

 

Kor szerinti megosztásban ez a közvetkezőképpen alakult:  

 

6 év alatt 96 fő 

7-14 év között 120 fő 

15-18 év között 75 fő 

19 év fölött 13 fő 

 

 

A támogatott családok, gyermekeik száma alapján  

(Az egyedülálló szülős családok száma 21)  

 

1 gyermekes 46 család 

2 gyermekes 42 család 

3 gyermekes 25 család 

4 vagy 5 gyermekes 16 család 

6 vagy több gyermekkel 

rendelkező 
6 család 

 

Megszüntetve évközben 30 gyermek kedvezménye lett. Ebből 8 gyermek nagykorúvá vált, 

illetve a nagykorú gyermek tanulmányait befejezte. 5 fő elköltözött, 15 fő részére nem 

újították meg a kedvezmény iránti kérelmeket. A család külföldre távozott 2 fő esetében. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása egy évre történik, évente a kérelmet 

a szülőnek meg kell újítania. 
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2.2 Eseti gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a család átmenetileg létfenntartást 

veszélyeztető gondokkal küzd, továbbá tankönyv, tanszer beszerzéséhez, bérlettámogatásra.  

2011. évben eseti gyermekvédelmi támogatásban 47 fő részesült, összesen 640 e forint 

összegben. Ebből 2 fő természetbeni ellátásban részesült, 12 e forint összegben.  

Eseti gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem 4 esetben került elutasításra, fellebbezés nem 

érkezett. 

A támogatási kérelmek elutasítására azért került sor, mert a családokban az egy főre jutó 

jövedelem meghaladta a helyi rendeletben előírt értékhatárt.  

A segélyek tankönyv, tanszer vásárlására, a középiskolai bejáró tanulók bérlettámogatására 

irányult.  

 

2.3 Óvodáztatási támogatás: 

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az 

óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról és akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll évi két alkalommal június és 

december hónapban pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás további feltétele, 

hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülők önkéntes nyilatkozatot tegyenek arról, 

hogy az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.  

 

Óvodáztatási támogatásban 2011-ben 31 fő részesült 610.000 ft összegben. A beíratottak 

közül a 25%-ot meghaladó hiányzás miatt 6 személy kérelmét a hivatal elutasította. 

Megjegyzendő, hogy a hiányzások miatt egyre kevesebb gyermek esetében fordul elő, hogy 

nem lesz jogosult az óvodáztatási támogatásra. 

 

 

2.4. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok 

 

A gyermekétkeztetést az önkormányzat az általános és óvodás korú gyermekek esetében a 

Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Szak- és Szakmai Szolgálat konyhájáról biztosítja. Az 

óvodában helyi melegítő konyha van. A bölcsődében önálló konyha üzemel a 0-3 éves korú 

gyermekek ellátására. A saját főzőkonyha előnye, hogy a speciális diétát igénylő gyermekek 

étrendjét is elő tudják állítani.                                                             

 

A lengyeltóti Bölcsődében 2011-ben gondozottak éves átlaga 24,08 fő volt, étkezési 

kedvezményben 6,33 fő részesült. 

 

A Fodor András Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat adatszolgáltatása szerint az 

iskolában az étkeztetést összesen 260 tanuló veszi igénybe.  

A napközi otthonos tanulók száma: 189 fő, ebből ingyenesen étkező: 152 fő, 100 %-os térítést 

fizet: 21 fő, 50 %-os kedvezményben részesült: 16 fő.  

 

Az összlétszámból 189 tanuló lengyeltóti lakos veszi igénybe az étkezést.  

Ebből menzások száma: 66 fő, ebből ingyenesen étkező: 25 fő, 100 %-os térítést fizet: 25 fő, 

50 %-os kedvezményben részesült 16 fő.  

Napközi otthonos tanulók száma: 123 fő, ebből ingyenesen étkező: 100 fő, 100 %-os térítést 

fizet: 16 fő, 50 %-os kedvezményben 7 fő.  
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A Kincsem Napközi Otthonos Óvoda  adatszolgáltatása alapján az ellátotti létszám 136 fő, 

ebből lengyeltóti lakos 106 fő, ezen gyermekek közül 94 fő ingyenes ellátásban,  

7 fő 50 %-os kedvezményben  részesült.   

 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

3.1. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó Alapszolgáltatási Központ ellátási területe a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás településeire terjed ki (Lengyeltóti, Hács, Gyugy, 

Kisberény, Szőlősgyörök, Buzsák, Öreglak, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk). Ezen 

települések önkormányzatai intézményfenntartó társulás keretében közösen tartották fenn az 

intézményt 2011. június 30-ig. Az Alapszolgáltatási Központ fenntartója 2011. július 1-től a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás. A kistérségben 2 fő végzi a gyermekjóléti 

feladatellátást egyenként 5-5 településre kiterjedően. A társult községekben heti l alkalommal 

tartanak fogadóórát, Lengyeltótiban minden nap elérhető a szolgálat. 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat által nyilvántartott gyermekek száma Lengyeltótiban: 

 

Gondozási esetek típusai Gyermekek száma 

Alapellátásban (veszélyeztetettként 

nyilvántartott) levő gyermekek  

78 

Családok száma, melyben a veszélyeztetett 

gyermekek élnek 

41 

Védelembe vett gyerekek száma 34 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 5 

Átmeneti nevelésbe kerülő 11 

Szabálysértést illetve bűncselekményt 

elkövetett fiatalkorú 

2 

Pártfogó felügyelet alatt álló 2 

Összesen 173 fő 

 

A védelembe vett gyermekek számát leginkább az 50 tanórát meghaladó igazolatlan iskolai 

hiányzás adja. A tanév során kizárólag középiskolásokat érintett ez az intézkedés. A családi 

pótlék felfüggesztése sem motivált minden gyermeket a tankötelezettség teljesítésére.  

 

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek közül 4 kiskorú - Gyámhivatali döntést 

követően - visszakerült a családjába, 1 gyermek jelenleg is átmeneti nevelésben van. 

 

Az átmeneti nevelésben levő gyermekek közül két gyermeknek van rendszeres kapcsolata az 

édesanyjával. A két kiskorú iskolai szünetekben és ünnepek alkalmával édesanyjánál tölt pár 

napot. A nevelőszülő és az édesanya kapcsolata kiváló. A többi gyermeknek sajnos nincs 

kapcsolata a vér szerinti szülőjével. 

 

 

Veszélyeztetettség  

 

A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult 

állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 
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A kategóriát a jogszabály mindig is nagyon általános formában határozta meg, és a tudomány 

oldaláról is kevés kísérletet tettek a jelenség értelmezésére.  

Éppen ezért a gyermekvédelmi alapellátás egyik legfontosabb kérdése, hogy mikor, milyen 

formában és mélységben lehet és kell a családok, gyermekek életébe beavatkozni.  

 

 

A veszélyeztetettséget növelő rizikótényezők változatlanul: 

 

 szociális depriváció (pl. munkanélküliség, szegénység) 

 lakáskörülmények 

 szülői felelősség hiánya 

 mentális betegség 

 szenvedélybetegség (pl. alkohol, drog) 

 deviáns magatartás 

 iskolai hiányzások 

 egyedülálló, különélő szülők, mostohaszülők 

 szülő közömbössége 

 erőszak a családtörténetben 

 az anya szüléskor 18 évesnél fiatalabb volt 

 zavarok a családi kapcsolatrendszerben 

 nehezen kezelhető gyermek 

 

Bűnmegelőzés 

 

A bűnmegelőzési program keretén belül 2 alkalommal szerveztek előadást. Az előadásokat 

Vincze Ádám hadnagy - a Fonyódi Rendőrkapitányság munkatársa - tartotta a 7-8. 

osztályosok részére. 

A rendőrséggel folyamatos kapcsolatban vannak, segítik egymás munkáját. 

 

A tavalyi évben 2 fiatalkorú követett el bűncselekményt, és szintén 2 fiatalkorú áll pártfogói 

felügyelet alatt. 

A tavalyi évtől a pártfogó felügyelő havonta 1 alkalommal szolgálatuknál tartja fogadóóráit, 

így hatékonyabban tudnak együttműködni. 

 

 
Észlelő és jelzőrendszerrel való együttműködés tapasztalatai 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját döntően meghatározza az, hogy miként működik a 

jelzőrendszer, milyen a személyes kapcsolat a tagjaival, hisz a tőlük kapott információk 

alapján nyílik mód a veszélyeztetett, elhanyagolt gyermekek feltérképezésére.  

A jelzőrendszeri tagok közül napi kapcsolatban állnak az iskolával, óvodával, védőnővel, 

nevelési tanácsadóval, gyámhivatallal, gyámhatósággal. Elmondható, hogy kölcsönösen 

számíthatnak egymás munkájára, információkkal, tájékoztatással élnek egymás felé. 

Jelzéseket szóban, és írásban egyaránt kapnak.  

Külön figyelmet érdemel, hogy a Gyámhivatalban dolgozó mindkét munkatárs személye 

megváltozott. A velük való kapcsolat kezdetektől fogva kiválónak mondható, naponta akár 

többször is kell beszélniük, amivel egymás munkáját segítik. Az egyik munkatárs 

gyámhatósági feladatokat is ellát, emiatt sokszor kell ügyeket egyeztetniük (pl. védelembe 

vételi tárgyalások, felülvizsgálatok megbeszélése, iskolai hiányzásokról szóló jelzések, 

kiskorúak által elkövetett rendőrségi ügyek, környezettanulmány készítése). 



 

 

6 

6 

Egyre nagyobb kihívást jelent a családokkal való együttműködés, éppen ezért elengedhetetlen 

a közös munka. A tavalyi évben számos családlátogatást, esetmegbeszélést végeztek közösen.  

 

 

A jelzőrendszer által küldött írásbeli jelzések: 

 

Védőnői jelzés 12 

Közoktatási intézmények  

(alap- és középfokú is) 

63 

Rendőrség 2 

Pártfogó felügyelő  2 

Gyámhatóság 18 

Összesen  97 jelzés 

 

 

Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységei: 

 

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a 

szolgálat feladta: 

 

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése 

 mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás 

 szociális válsághelyzetben élő várandós anya segítése, támogatása 

 hivatalos ügyek intézésének segítése 

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szolgálat faladata: 

 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése 

 a veszélyeztető okok feltárása, javaslat készítése ezek megoldására 

 együttműködés a közoktatási intézményekkel, a nevelési tanácsadóval, az 

egészségügyi szolgáltatókkal, valamint más érintett személyekkel és szervezetekkel  

 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a szolgálat feladata: 

 

 a gyermek problémáinak rendezése, és a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozása 

 családi konfliktusok megoldásának elősegítése különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében 

 hatósági beavatkozások kezdeményezése 

 javaslattétel a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre 

vagy annak megváltoztatására 

 

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a szolgálat feladata: 

 

 a családgondozás biztosítása, lehetőség szerint együttműködni a területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 

 gyermeknevelési körülmények megteremtéséhez segítségnyújtás a családnak 

 szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításában segítségnyújtás 
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 javaslattétel a gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának, módjának 

megváltoztatására, ha a szülő körülményeiben, életvitelében változás állt be 

 felülvizsgálatok alkalmával javaslatot készíteni a gyermek további sorsát illetően 

 a családjába visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatal határozata alapján 

ellátni 

 

A gyermekjóléti feladatok megvalósulását: 

 

 a családlátogatás 

 az információnyújtás 

 a tanácsadás 

 a segítő beszélgetés 

 a konfliktuskezelés 

 az esetkonferencia megtartása 

 a hivatalos ügyekben való közreműködés (kérelmek, beadványok segítése) 

 közvetítés más szolgáltatásba (pl. fejlesztőpedagógus, pszichológus) 

 adományok közvetítése szolgálja. 

 

Szakmai feltételek 

 

Lengyeltótiban 1 fő családgondozó dolgozik a jogszabályban meghatározott feltételeknek 

megfelelő végzettséggel (szociális munkás).  

 

Tárgyi feltételek 

 

2011-ben a szolgálat új épületbe költözött, új címük: Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. sz.             

Előnyt jelent, hogy munkát külön irodában tudják végezni, és interjú szoba is van. 

A területi munkához szolgálati autó áll rendelkezésre. Az adminisztrációhoz adottak a tárgyi 

feltételek (fax, fénymásoló, nyomtató, internet hozzáférés). 

 

 

Egyéb tevékenységek 

 

  A „Minden gyerek lakjon jól” pályázat keretén belül a gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő családok vetőmagot, és kisállatokat kaptak. Az intézmény munkatársai az 

igényfelmérésben, kiértesítésben, osztásban vettek részt. Idén ismét folyamatban van ez a 

pályázat. Az érintett családok a kiskerteket, földeket előkészítették, a vetőmag szépen kikelt.  

  A Gyermekétkeztetési Alapítványtól két alkalommal (június, november) tartós élelmiszert 

kaptak, melyet a rászoruló családok vehettek át. 

  A Németországból érkező ruhaadomány a kistérség minden települését érintette.  

 

 

3.2. A gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde, óvoda és iskolai napközi biztosításával 

történik. A bölcsőde éves átlagban 24,08 gyermek gondozását látta el, ebből éves átlagban 

2,58 fő igazgatási területen kívüli gyermek volt.  A bölcsődei elhelyezés a gyermek 20 hetes 

korától 3. életévének betöltéséig igényelhető.  Bölcsődébe felvehető minden olyan 

kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni 

gondozását. 
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A megüresedett helyekre a felvétel egész évben folyamatosan történik, a képviselő-testület 

döntése szerint felvehető a bölcsődébe a közigazgatási területen kívüli gyermek is. 

A bölcsőde üzemeltetését tekintve napos bölcsőde, napi 10,5 órás nyitva tartással. 

Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével 

végzi.  

 

A beíratott gyermekek létszámának alakulása 2011-ben 

 

Beíratottak 

száma 

Gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők 

száma 

Térítési díj 

50%-át fizetők 

száma /3 v. több 

gyermekes 

család esetén/ 

Vidékiek 

Éves átlag 24,08 5,41 6,41 2,58 

 

Az éves kihasználtság: 66,13 %. 

Az éves feltöltöttség: 75,79 %. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30) NM. 

rendelet 40.§(2)-(3)bekezdésének 2010 január 1-jétől hatályos szövege szerint egy bölcsődei 

csoportban  legfeljebb 12 gyermek  nevelhető, gondozható. A bölcsődei csoportban, ha 

valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, 

gondozható. 

 

A kihasználtságot ill. a feltöltöttséget figyelembe véve, a működési engedély módosításra 

került. Az engedélyezett férőhelyek száma 20 főről, 26 főre módosult. A szolgáltatás 

határozatlan időre szól. Az intézménybe járó gyermekek létszámának alakulását befolyásolja 

egyrészt a születések száma, a jogszabályi háttér és a mindenki számára ismeretes 

munkalehetőségek hiánya. 

 

A bölcsőde együttműködik mindazon szolgáltatókkal, intézményekkel, hatóságokkal, akik a 

családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel, illetve a gyermek 

családjával kapcsolatba kerülnek (Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Óvoda, 

Gyermekvédelmi Szakellátás, Gyámhatóság, Házi gyermekorvosi Szolgálat, Nevelési 

Tanácsadó, Családsegítő Központ). 

 

3.3. Az óvodai elhelyezés a Fodor András Általános Iskola, Óvoda Szak- és Szakmai 

Szolgálat Kincsem Napközi Otthonos Óvodájában biztosított. A beíratott gyermekek száma a 

2011. évben összesen 136 fő.  

A 2011/12-es nevelési évben 6 óvodai csoportban látták/látják el feladataikat. 

 

Bejáró gyermekek számának alakulása (a bejáró gyermeklétszám az összlétszám 22,05%-át 

teszi ki): 

Gyugy 13 fő 

Kisberény 13 fő 

Hács 1 fő 

Somogyvár 2 fő 

Balatonboglár 1 fő 

Összesen 30 fő 
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A kistérséghez tartozó gyermekek szüleinek többsége igénybe veszi az iskolabuszt, mellyel 

biztonságosan, felnőtt kíséretében utazhatnak a kicsik. 

 

Óvodai ellátásban részesülő
2
 hátrányos helyzetű 89 fő (az összlétszám 65,44%-a) 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 47 fő (az összlétszám 34,55%-a)                                 

- gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 89 fő (az összlétszám 65,44%-a) 

- 50 %-os kedvezményben 8 fő részesül (az összlétszám 5,88%-a). 

 

Az óvodai férőhely kihasználtság alakulása 103%. 

                                                                              

Az óvodában a gyermekvédelmi munkát az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős által 

megtervezett munkaterv alapján a nevelőtestület bevonásával végzik.  

 

A 2011/12-es nevelési év állandó és kiemelt gyermekvédelmi feladatainak értékelése: 

 
o Tiszteletben tartjuk a gyermekek képességeit, adottságait, nemzeti, etnikai 

hovatartozásukat, világnézetüket, (hetente egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a 

hitoktatásra).   

o Harmonikus, egészséges, biztonságos, inger gazdag, családias környezetet igyekszünk 

biztosítani a gyermekek számára. Pályázati (IPR), önerős, alapítványi támogatásból a 

tanév folyamán elsősorban játék és egyéb eszköztár bővítésére kerülhetett sor. 

- Figyelünk a tehetséges gyermekekre, elősegítjük a tehetségek kibontakozását.  

- A tanév folyamán a Lengyeltóti Óvodás Gyermekekért Kincsesládikó 

Alapítvány támogatásával tehetség kibontakoztató néptánc oktatáson vehettek 

részt a gyermekek, heti 1-1 alkalommal.  

- Május 11-én intézményünk két csoportja lépett fel az Óvodások 

Tavaszköszöntő Fesztiválján.  

- A Somogyfajszi Óvoda felkérésére óvodánkból 1 csoport vett részt az általuk 

szervezett találkozón.  

- Intézményünk 4 csoportja látogatott el Fonyódra, ahol megnézték a piacot és a 

Balatont.  

- 1 csoport Imre-majorban, 2 csoport Hácson tett tanulmányi kirándulást.  

- A helyi művelődési ház által szervezett 3 színházi előadáson 4 csoportunk vett 

részt. 

o A jelen törvényi előírásoknak megfelelően az egészségügyi szűrővizsgálatok 

megszervezése nem az óvodában történik. Az intézmény rendszer főigazgatójával, 

intézményegység vezetőjével, ÁNTSZ főorvos asszonyával történő egyeztetés után új 

eljárásrendet, cselekvési ütemtervet dolgoztunk ki a fejtetvesség problémájának 

megoldására. A fertőzöttség fokozatosan csökkent, a tanév eleji szűrő vizsgálati 10-15 

%-os mutatók az utóbbi vizsgálatoknál 2-3 %-ra csökkentek (védőnői ellátással zajlik 

a folyamat, kéthetenkénti gyakorisággal).  

o Minden gyermekről anamnézist készítünk, egyéni fejlődési naplót vezetünk. 

o Nyilvántartjuk a többgyermekes családokat. 

o A szülőkkel együttműködő kapcsolat kialakítására törekszünk. Az ez évben történő 

családlátogatások száma 60, mely a csoportban dolgozó óvónők, az intézmény 

vezetője és a gyermekvédelmi felelős közreműködésével történt. 

o 2011 augusztusában az óvodavezető és a kiscsoportos óvónők tájékoztató szülői 

értekezletet tartottak intézményünkben. Szeptember elején a többi 4  csoportban is 

                                                 
2
 2011. május 20-i adatok alapján 
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tartott  tanévnyitószülői értekezletet . Február elején félév értékelő szülői értekezletet 

tartottunk. Április 24-én a Fodor András Általános Iskola igazgatónője és a leendő 

tanító nénik részvételével iskolai bemutatkozó és tájékoztató értekezlet lebonyolítására 

került sor. Az összejövetelekről jegyzőkönyvek készültek. 

o  Nevelő testületi egyetértéssel intézményünket, elsősorban a szülők számára, egyre 

inkább nyitottá kívánjuk tenni, ezt tükrözik az eseménynaptárunk alapján 

megvalósított programok: 

- Projektzáró napok: „Tök jó nap” (2011.10.27), „Advent az óvodában 

„(2011.12.20), Pünkösdölő (2012.05.24). 

- A szülők tevékeny közreműködésével nyílt napokat szerveztünk, 

csoportonként 3 alkalommal. 

Ünnepélyek, nyitott rendezvények szervezését azért tartjuk fontosnak, hogy a 

családoknak azon rétegét is élményekhez, programokhoz juttassuk, akik nehéz anyagi 

lehetőségeik miatt máshová nem tudnak eljutni. 

o Együttműködési megállapodásunk alapján folyamatos, szoros a kapcsolatunk a 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal. A felmerülő problémákhoz igazodva 

esetmegbeszéléseket, családlátogatásokat, célzott beavatkozásokat végeztünk 

együttesen. Az év folyamán 1 alkalommal részesült az óvoda nagyobb mennyiségű 

élelmiszer, és gyermekruha adományban, melyhez a családsegítő szolgálat 

vezetőjének segítségével juthattunk hozzá. A Németországból érkező adományokból 

óvodánk is részesült, 12 közlekedési eszközt kaptunk (rollerek, kerékpárok) 

o Együttműködési megállapodásunk alapján a Lengyeltóti és Kisberényi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat vezetőivel kapcsolatunk folyamatos. A Lengyeltóti  Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattól 30.000 ft egyszeri támogatást kaptunk, a Kisberényi 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat kétszer vásárolt tisztálkodási szereket, 50 000 ft 

értékben. A Lengyeltóti Nyugdíjas Klub tagjai aktívan részt vesznek az óvoda által 

rendezett projekt programokon. A Rákellenes Liga helyi szervezete intézményünket 

30 000 ft összegben támogatta. 

o Baleset megelőzés: az év folyamán 2 gyermekbaleset történt intézményünkben. A 

sérült gyermekeket azonnal elláttuk, felvettük a jegyzőkönyvet, és időhatáron belül 

továbbítottuk az illetékesnek. 

 

A kiemelt gyermekvédelmi feladataink megvalósítása: 

 
o Jelentős eredménynek tudhatjuk, hogy egyre több halmozottan hátrányos helyzetű 

család hozza már 3 éves kortól a gyermekét óvodába. Az óvodáztatási támogatás 

nagymértékben motiválja a szülőket abban, hogy hároméves kortól 

beóvodáztatásra kerüljenek a gyermekek. 2011. májusában, 2012. februárjában az 

óvodavezető, a beóvodázási felelős, és gyermekvédelmi felelős felkereste a 

családokat meggyőzés céljából. 

o Minden tanköteles korú gyermek óvodai nevelésben részesül, többségük 

szeptemberben megkezdheti iskolai tanulmányait.  Tanköteles korú gyermekek 

száma: 37 fő. 

- A 2011-12-es tanévben iskolaérettségi vizsgálat szakvéleménye alapján az 

óvoda nagycsoportját ismétli 2012-13-as tanévben: 2 fő. 

- A 2011-12-es tanévben iskolaérettségi vizsgálata 1 gyermeknek folyamatban 

van. 

- Beiskolázásra került  a 2012-13-as tanévben: 34 gyermek. 
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o Elősegítjük és figyelemmel kísérjük a gyermekek – különös tekintettel a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek – rendszeres óvodába járását, a 

hiányzások minimalizálását.  

o Szorosan együttműködünk a fejlesztőpedagógussal, a logopédussal, a Nevelési 

Tanácsadó szakembereivel. 22 gyermek vesz részt logopédiai fejlesztésben és 18 

gyermek jár fejlesztő foglalkozásokra. Május végéig megtörténik a középső 

csoportosok dyslexia prevenciós szűrő vizsgálata. 

 

 

A gyermekvédelmi felelős által megvalósított feladatok: 

 

o Az 2011/2012-es nevelési év gyermekvédelmi munkatervének elkészítése. 

o Az igazolatlan hiányzások minimalizálása érdekében szükséges integrációs 

intézkedési terv cselekvési ütemtervének folyamatos megvalósítása. 

o Tanfolyami részvétel. 

o Kistérségi gyermekvédelmi munkaközösség munkájában történő folyamatos részvétel. 

o A Gyermekvédelmi Munkanaplóban a megtett intézkedések rögzítése. 

o HHH gyermekek névsorának egyeztetése a jegyzővel. 

o Kimutatás a HH és HHH gyermekekről csoportonként. 

o Családlátogatások segítése, konzultáció a csoportok óvónőivel. 

o  Az Önkormányzattal egyeztetve és a törvényt figyelembe véve az óvoda, írásban 

tájékoztatja a szülőt a támogatás igénylésének lehetőségéről és módjáról. A jegyző 

felé igazoltuk a HHH gyermekek mulasztását. 2011.november 06- 2012.május 05-ig 

terjedő időszakra 52 gyermek igényét adtuk le.  

o Térítési díj változások nyomon követése, szülők írásos értesítése az időbeni kérvények 

beadására. 

o GYK határozatok összegyűjtése, érvényességük figyelemmel kísérése. 

o Kapcsolattartás a gyermekvédelemben érintett társszervekkel. 

o  Bűnmegelőzési Program elkészítése. 

o Részvétel a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ által szervezett Gyermekvédelmi 

Tanácskozáson. 

o A beóvodázásra váró halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél családlátogatás. 

o Az IPR program szociális támogatói tevékenységének megvalósításaként a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára kiosztott ruhacsomagok 

átadásának lebonyolítása. 

 

 

3.4. A Fodor András Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulás által fenntartott oktatási intézmény. Lengyeltóti általános iskolájának
3
 

335 tanulója van. Kisberényből 24 fő, Gyugyról 12 fő, Hácsról 40 fő, egyéb helyről 16 fő, 

Lengyeltótiból 243 fő részesül oktatásban. 

 

A tanulók megoszlása szociális hátterük, körülményeik szerint: 

Jellemzők Hátrányos helyzetű: 

186 fő 

Halmozottan 

hátrányos helyzetű: 

127 fő 

Veszélyeztetett:  

83 fő 

arány % 55,52% 37,91% 24,77% 

                                                             

                                                 
3
 2011. október 31-i adatok alapján 
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A lengyeltóti tanulók 50,61 %-a hátrányos helyzetű /123 fő/, halmozottan hátrányos 

helyzetű 34,56 %-a /84 fő/. 

  

Az iskolában a gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatokat valamennyi pedagógus, de kiemelten 

az osztályfőnökök látják el. Az ő munkájukat koordinálja a gyermek-, és ifjúságvédelmi 

felelős, aki állandó kapcsolatot tart a jelzőrendszer többi tagjával.  

A növekvő munkanélküliség és az ebből fakadó szegénység miatt nőtt az iskolában a 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos és 

veszélyeztetett tanulók létszáma.     

Minden szociálisan rászoruló gyermeket felvettek napközibe illetve menzára. A napköziben 

egyre több az egyéni bánásmódot igénylő gyermek.  

Folyamatos az egyénre szabott fejlesztő munka.                                 

A bejáró tanulókat iskolabusszal szállítják haza, amely illeszkedik a napközis foglalkozások 

rendjéhez. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal szinte napi munkakapcsolatban állnak. Eddig lengyeltóti tanuló 

miatt 56 esetet jeleztek a szolgálat felé. Ezek nagy része hiányzások miatt történt.  

A gyermekvédelmi felelős szinte az összes HHH-s tanulót végiglátogatta. Gyakran a 

családlátogatásokon a Családsegítő Központ munkatársa is részt vett. Legtöbbször igazolatlan 

hiányzások, tanulási problémák, felszerelések hiánya, térítési díjak befizetésének elmulasztása 

miatt kellett intézkedni.  

Az osztályfőnökök az igazolatlan hiányzást haladéktalanul jelzik. Ebben a tanévben eddig 32 

tanuló mulasztott igazolatlanul  407 órában, közülük 29 fő HHH-s, ebből 25 Lengyeltóti. Két 

lengyeltóti családból 9 tanuló összesen 170 órát hiányzott igazolatlanul. Az egy főre jutó 30-

nál több igazolatlan órát két tanuló esetében mutattak ki, akik szintén az egyik fenti család 

tagjai. A jelzőrendszerrel jó a kapcsolatuk, a rendőrség képviselői is több alkalommal jártak 

az intézményben. Közlekedési és bűnmegelőzési előadást tartottak a tanulóknak. Az iskolában 

működő nevelési tanácsadó szakemberei, pszichológusa, logopédusa, gyógypedagógusa is 

fontos szerepet vállal az ifjúsági feladatok ellátásában. 

 

 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 

 

A jegyzői hatáskörben lévő gyámügyi tevékenységet a Polgármesteri Hivatal gyámhatósági 

ügyintézője végezte 2011-ben osztott munkakörben, 2 fővel.  

A jegyzői hatáskörben végzett munka során ügygondnok, eseti gondnok rendelésére, 

felmentésére, védelembe vételre, ideiglenes hatályú beutalásra, családi jogállás rendezésére 

került sor. 

Megkeresésre /bírósági ügyekben/ a környezettanulmányok határidőre elkészültek és 

megküldésre kerültek.  

 

Ügyiratforgalom /segélyek nélkül/ Lengyeltótiban: 

Főszámon: 16  

Alszámon: 62 ügyirat került iktatásra.  

 

Lengyeltóti városban a védelembe vett kiskorúak száma a 2011. december 31-én 25 fő. 2011-

ben 10 fő kiskorú védelembe vételének elrendelésére került sor, ez három családot érintett. A 

védelembe vétel a szülők (elsősorban az apa) nem megfelelő magatartása, családi 

konfliktusok miatt volt szükséges.  
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Szabálysértés elkövetése miatt két esetben érkezett jelzés a jegyzőhöz, védelembe vételre a 

cselekmények csekély súlya miatt egyik esetben sem került sor. Már fennálló védelme vétel 

felülvizsgálata öt esetben volt szükséges.  

A 2011. évben jelentősen megszaporodott az igazolatlan iskolai hiányzások miatti jelzések 

száma.  Lengyeltótiban 20 esetben érkezett jelzés közoktatási intézménytől 10 órát meghaladó 

iskolai hiányzásról, Gyugy, Hács, Kisberény községekben egy-egy ilyen eset fordult elő. 

Három lengyeltóti lakos kiskorú esetében az iskoláztatási támogatás folyósítása 

felfüggesztésre került.  

 

A jelzőrendszer tagjaival a kapcsolat megfelelő, folyamatos a kommunikáció. A 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai az illetékességi körükbe tartozó, veszélyeztetett 

családokról, kiskorúakról mindig napra kész, friss információkkal rendelkeznek, az egyes 

családoknál felmerülő, hatósági intézkedést igénylő élethelyzetekről mindig a megfelelő 

időben, kellő pontossággal nyújtanak tájékoztatást, élnek jelzéssel a hatóság felé. Az egyes 

családok életkörülményeinek feltárásában, a helyzetértékelések elkészítésében a 

családgondozók mindig készségesen működnek közre, gyakoriak az együttes megjelenések az 

egyes, tanulmányozni kívánt helyszíneken. A tanköteles kiskorúak iskolai hiányzásaival, 

ehhez kapcsolódóan vagy ettől függetlenül szükségessé váló védelembe vételével 

kapcsolatban lefolytatandó eljárás keretében tartott tárgyalásokon a családgondozó minden 

alkalommal megjelenik, tanácsaival, észrevételeivel szükség esetén segíti az egyes 

tárgyalások gördülékeny, problémamentes lebonyolítását.  

 

 

5. A Városi Gyámhivatal feladatai, hatósági intézkedései 

 

A Gyámhivatal illetékességi területéhez 10 település lakossága tartozik. A szakmai 

felügyeletet a Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala látja el. A gyámhivatalban 

jelentős személyi változások történtek a 2011. év folyamán (munkaviszony megszüntetése 2 

esetben, haláleset). Mindez lelassította az ügymenetet, nehezítette a szakszerű ügyintézést. A 

munka megosztása továbbra is területi alapon történik, melynek további fenntartása indokolt. 

 

Ügyiratforgalom alakulása 2011-ben:  

 

Az iktatott ügyiratok száma összesen 2363, melyből főszámon 423, alszámon 1940 ügyirat 

volt. A hozott döntések ellen 3 ügyben történt fellebbezés. A II. fok két határozatot 

megsemmisített és új eljárás lefolytatására kötelezte a gyámhivatalt. 

 

A gyámhivatal illetékességi területén 58 átmeneti és 17 tartós nevelt gyermek volt.   

Az esetek döntő többségében sajnos a gyermekek nem helyezhetők vissza a családba a 

kapcsolattartás hiánya, a szülők életvitele, illetve érdektelensége miatt. 2011-ben nem sikerült 

egy gyermeket sem hazagondozni a négy településről. 

 

A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés Lengyeltótiban 2011. évben 4 főt, 

átmeneti nevelésbe vétel 0 főt, családba fogadás 6 főt, tartós nevelésbe vétel 0 főt, 

utógondozás ellátás elrendelése 2 főt, utógondozás elrendelése 2 főt érintett. 

 

A 4 fő Lengyeltótiban tartózkodó kiskorút a jegyző helyezte el az anyai nagyszülőknél. Az 

ideiglenes hatályú elhelyezésre a szülők nem megfelelő magatartása (apa agresszív 

viselkedése, bántalmazó magatartása, a szülők közötti konfliktus) miatt került sor. Az 

ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozatot a szülők megfellebbezték, arra való 
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hivatkozással, hogy az eljárás során meghallgatásukra nem került sor. Másodfokon azonban 

fellebbezésük elutasításra került, az első fokú döntést másodfokon helyben hagyták. Az 

ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata során lefolytatott eljárásban a gyámhivatal úgy 

ítélte meg, hogy mivel a szülők időközben rendezték viszonyukat, s emellett a gyermekek 

érzelmileg erősen kötődnek szüleikhez, védelembe vételük elrendelése mellett az ideiglenes 

hatályú elhelyezést hazagondozásukkal szünteti meg. 

 

Utógondozói ellátást két lengyeltóti lakos fiatal felnőtt esetében rendelt el a gyámhivatal, a 

fiatal felnőttek saját kérésére. 

 

Utógondozást 5 esetben rendelt el a gyámhivatal. Az utógondozást minden esetben 

otthonteremtési támogatás igénybevétele miatt került elrendelésre. 

 

Gyámság alatt összesen 119 gyermek, gondnokság alatt pedig 31 fő állt.  

Lengyeltótiban 25 fő állt gyámság alatt, ebből 4 fő került gyámság alá 2011-ben. Gondnokság 

alatt 9 fő állt, melyből 2011-ben 2 fő került gondokság alá. 

 

Családi jogállás rendezésére 1 esetben került sor, 24 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 

vett fel a hivatal, 1 esetben képzelt apa adatai kerültek bejegyzésre. 

 

 

5.1. A Gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügycsoportokban tett hatósági intézkedések 

Lengyeltótiban 

 

Gyermekek családi jogállásának rendezésére 2011-ben 1 esetben került sor.   

 

Gyámság alatt állók száma Lengyeltótiban 25 fő, ebből 2011-ben 4 fő került gyámság alá. 

Gondnokság alatt 9 fő áll, 2011-ben 2 fő került gondnokság alá. 

                                                                     

A Polgármesteri Hivatal által megbízási szerződéssel foglalkoztatott hivatásos gondnok  

képviselete alatt 4 fő áll a körjegyzőség területén. Lengyeltótiban két személy.  

 

A gyámság alatt állók és vagyonos kiskorúak 8.214.000,-ft gyámhatósági fenntartásos betéten 

elhelyezett vagyonnal rendelkeztek, ugyanez az összeg a gondnokoltak esetében 1.014.000,-ft 

volt. A gyámhatósági fenntartásos betéten lévő pénz csak a gyámhivatal engedélyével és csak 

az érintett érdekében utólagos elszámolással használható fel. 

 

Családba fogadásra a körjegyzőség területén 7 esetben került sor. 

 

Kiskorú házasságkötésének engedélyezése négy esetben történt, ebből egy gyermek lakóhelye 

Gyugy volt. 

Szülői ház elhagyásának engedélyezését nem kérték hivatalunktól.  

Örökbefogadást 1 esetben engedélyezett hivatalunk a körjegyzőség területéről. 

Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére 2011. évben 8 esetben került sor. Két esetben 

él a tartásdíjra jogosult Lengyeltótiban. 

Otthonteremtési támogatásra 4 esetben került sor, ebből egy fiatal felnőtt sem élt a 

körjegyzőség területén. 

Mindkét pénzbeli ellátáshoz a fedezetet teljes mértékben a központi költségvetés biztosítja.  

Kapcsolattartás szabályozására egy esetben került sor a körjegyzőségben.   
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6. A felügyeleti szervek által végzett hatósági ellenőrzés  

 

2011. évben felügyeleti szervek által lefolytatott ellenőrzésre a gyermekvédelmi hatósági, 

gyámhatósági területen nem került sor. 

 

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

 

A jövőre nézve továbbra is kiemelt feladatként fogalmazható meg a hátrányos helyzetű 

családokkal és gyermekeikkel való célirányos foglalkozás. Az érintettek helyzetének javítása 

érdekében újabb lehetőségek felkutatása, részükre a szükséges segítség nyújtása, 

életvezetésük helyes irányba történő módosítása a – területünkön jól működő – 

jelzőrendszerhez tartozók munkájának még hatékonyabb összehangolásával.  

Még hangsúlyosabbá kell tenni az egyre többször alkalmazott esetmegbeszéléseket, melynek 

során a jelzőrendszer tagjai együttesen, összehangoltan, preventív módon és mindenek előtt 

hatékonyabban képesek az adott ügyben együttműködni a problémák megoldása érdekében.       

 

 

8. A bűnmegelőzés 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata nem készített külön bűnmegelőzési programot.  

 

A fonyódi Rendőrkapitányság beszámolója alapján  2011. évben Lengyeltóiban 3 db 

kiskorúak által elkövetett bűncselekmény történt.           

 

Az általuk elkövetett bűncselekmények vagyon elleni bűncselekmények voltak. 

 

2011-ben Lengyeltóti, Gyugy, Hács és Kisberény települések vonatkozásában nem volt 

gyermekkorú a bűncselekmények sértettje. 

 

A megelőzés céljából a folyamatos munkakapcsolatot a helyi gyermekjóléti és illetékes 

családsegítő szolgálat munkatársaival, a gyámügyi előadókkal, iskolaigazgatókkal, az óvodák 

vezetőivel jónak ítéli a rendőrhatóság.                              

 

Az ifjúságvédelmet különféle közbiztonsági intézkedésekkel biztosítják: 

 szórakozóhelyek fokozott ellenőrzése, 

 iskolák körüli gyanús egyének kivonása, 

 játéktermek nappali, éjszakai ellenőrzése, 

 nevelőintézetekben való látogatások, 

 sportrendezvények biztosítása. 

 

Az illetékességi területen rendszeres a diszkók és játéktermek ellenőrzése. Különösen 

veszélyeztetettek a 7-8. osztályos tanulók, mivel a nyári szünet idején, de sajnos még a tanév 

során is látogatják a játéktermeket, diszkókat. Folyamatosan tartanak drogprevenciós 

előadásokat. Az iskolában tartott egyéb előadások témája az iskolán belüli erőszak volt. 
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9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek között együttműködés 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai külön szabadidős programokat nem szerveznek. A 

Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Szak- és Szakmai Szolgálat mind az általános 

iskolában, mind pedig az óvodában bűnmegelőzési előadásokat, foglalkozásokat szervezett.                                                         

Lengyeltóti város területén és azon kívül működő alapítványok, közalapítványok – az 

Alapszolgáltatási Központon keresztül - anyagi lehetőségeikhez mérten, jellemzően karitatív 

tevékenységükkel támogatják a rászoruló, gyermekeket nevelő családokat.  

 

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített átfogó értékelését megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 24. 

 

                                                                                                            Dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                                      Jegyző 
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Zsombok Lajosné gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős 

Nyers Györgyi intézményvezető 

Sebestyénné Lédig Éva családgondozó 

Harsányi Éva óvodavezető 

Szabó Szilvia mb. óvodavezető 

Paldesz Zoltánné gyermekvédelmi felelős 

Marics Marianna bölcsődevezető             

Dr. Zsámbok Viktor r.szds. mb. osztályvezető 

Dr. Teveli Zita tanácsos 

Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető 

 


