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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 az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények (Fodor 
András Óvoda, Iskola, 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 alapján1  3290 fő, a 
18 év alattiak száma 637 fő. Korcsoportos bontásban ez utóbbi szám az alábbiak szerint 
alakul: 
0-2 év 93 fő 
3-6 év 118 fő 
7-14 év 287 fő 
15-18 év 174 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 2010. 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 július 1-jén 
fennállt, az július 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, 1-7. osztályon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban résztvevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a kedvezmény, a 8. 
osztályosoknak 50% volt.) 
 
2010. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben Lengyeltótiban 279 gyermek 
részesült. Az egyszeri támogatás címen részükre 3.341.000,-ft támogatás került kifizetésre.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők közül az év során 5 kérelem elutasításra 
került. A kedvezményben részesítettek átlagos száma az év folyamán 288 fő volt.  
December hónapban 117 család 279 gyermeke kapott támogatást.  
 
Kor szerinti megosztásban ez a közvetkezőképpen alakult:  
 
6 év alatt 81 fő 
7-14 év között 129 fő 
15-18 év között 55 fő 
19 év fölött 14 fő 
 
A támogatott családok, gyermekeik száma alapján  
(Az egyedülálló szülős családok száma 15.)  
 
1 gyermekes 36 család 
2 gyermekes 39 család 
3 gyermekes 21 család 
4 vagy 5 gyermekes 15 család 
6 vagy több gyermekkel 
rendelkező 

6 család 

 
Megszüntetve évközben 22 gyermek kedvezménye lett. Ebből 11 gyermek nagykorúvá vált, 
illetve a nagykorú gyermek tanulmányait befejezte. 6 fő elköltözött, 5 fő részére nem újították 
meg a kedvezmény iránti kérelmeket.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése határozattal 
történik. Az ellátás megállapítása egy évre történik, évente a kérelmet a szülőnek meg kell 
újítania. 
 
2.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címén 2010-ben 652.000,- ft támogatásban 
részesült 57 fő. A támogatás – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – tankönyv-tanszer 
vásárlásra, bérlettámogatására irányultak. Részben a szülőknek, részben az intézményeknek 
történt a juttatások átutalása. 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igény 4 esetben került elutasításra. Az elutasítás 
oka, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a helyi rendeletben előírt 
értékhatárt. 
 
2.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult. 1 gyermek 
gyámja részére került a támogatás havi 6.270,-ft/hó összegben megállapításra.  
 
2.4. Óvodáztatási támogatásban 2010-ben 30 fő részesült 340.000 ft összegben. A beíratottak 
közül a 25%-ot meghaladó hiányzás miatt 10 személy kérelmét a hivatal elutasította. 
 
2.5. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok 
A gyermekétkeztetést az önkormányzat az általános és óvodás korú gyermekek esetében a 
Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 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 lengyeltóti Bölcsődében 2010-ben gondozottak éves átlaga 22,75 fő volt, étkezési 
kedvezményben 6,25 fő részesült. 
 
A Fodor András Iskola, Óvoda és Szakszolgálat adatszolgáltatása szerint az iskolában az 
étkeztetést összesen 263 tanuló veszi igénybe.  
A napközi otthonos tanulók száma: 191 fő, ebből ingyenesen étkező: 153 fő, 100 %-os térítést 
fizet: 26 fő, 50 %-os kedvezményben részesült: 12 fő.  
 
Az összlétszámból 172 tanuló lengyeltóti lakos veszi igénybe az étkezést.  
Ebből menzások száma: 49 fő, ebből ingyenesen étkező: 21 fő, 100 %-os térítést fizet: 14 fő, 
50 %-os kedvezményben részesült 14 fő.  
Napközi otthonos tanulók száma: 123 fő, ebből ingyenesen étkező: 94 fő, 100 %-os térítést 
fizet: 21 fő, 50 %-os kedvezményben 8 fő.  
 
A Kincsem Napközi Otthonos Óvoda  adatszolgáltatása alapján az ellátotti létszám 139 fő, 
ebből lengyeltóti lakos 103 fő, ezen gyermekek közül 91 fő ingyenes ellátásban,  
8 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 tartják fenn az 
intézményt. 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. 
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A Gyermekjóléti Szolgálat által nyilvántartott gyermekek száma Lengyeltótiban: 
 
Gondozási esetek típusai Gyermekek száma 
Alapellátásban (veszélyeztetettként 
nyilvántartott) levő gyermekek  

67 

Családok száma, melyben a veszélyeztetett 
gyermekek élnek 

35 

Védelembe vett gyerekek száma 29 
Ideiglenes hatályú elhelyezés 4 
Átmeneti nevelésbe kerülő 3 
Szabálysértést elkövetett fiatalkorú 3 
Pártfogó felügyelet alatt álló 4 
Összesen 145 fő 
 
A védelembe vett gyermekek száma az előző évhez képest megemelkedett. Ennek okai: 
egyrészt 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás esetében a védelembe vétel 
elrendelése kötelező, a serdülőkori magatartási problémák felerősödtek, és továbbra is a 
szülők-családok nem megfelelő életvitele jellemző. 
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, majd átmeneti nevelésbe került gyermekek száma is nőtt a 
2009-es évhez képest.   
A pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúak száma stagnál a tavalyi évhez viszonyítva. A 
Gyvt. 69§ (1) (c) hatályát vesztette, ami lehetőséget ad arra, hogy a pártfogó felügyelet mellett 
egyidejűleg a gyermek védelembe vétele is fennálljon.   
2010 augusztusában a Gyvt. módosítását követően az 50 igazolatlan tanórát meghaladóan az 
illetékes Jegyző a gyermek védelembe vételét, és az iskoláztatási támogatás felfüggesztését 
rendeli el. A Gyermekjóléti Szolgálat a jegyző felé javaslatot tesz az eseti gondnok 
személyére, és a pénzfelhasználási terv elkészítésére. Jelenleg 3 gyermek esetében van 
folyamatban ilyen eljárás. Pozitív tapasztalat, hogy az általános iskolákban lényegesen 
csökkent az igazolatlan hiányzások száma. 
Megemelkedett a magántanulók száma, ami elgondolkodtató (okai: pl. családi problémák, 
gyermek magatartási problémái, terhesség). 
A nyári időszakban rendszeresen tartottak ellenőrzéseket a késő esti órákban italboltokban, a 
kiskorúak védelme érdekében.  
Sok esetben tesznek közös családlátogatást a hátrányos helyzetű gyermekek családjainál 
óvónőkkel, védőnőkkel, pedagógusokkal együtt. 
A kiskorúak terhessége, illetve a szociális válsághelyzetben levő várandós anya folyamatosan 
jelen van területünkön. Ilyen esetekben a védőnővel közösen próbálnak segíteni.  
Minden erőfeszítés ellenére egyre nagyobb méreteket öltenek a gyermekekkel kapcsolatos 
problémák. Nagyon sokan élnek a gyermek fejlődését nehezítő körülmények között. A 
problémák egyre összetettebbek, súlyosabbak. A látókörükbe kerülő hátrányos helyzetű és 
veszélyeztetett gyermekek száma nő, holott a születések száma, az iskolába kerülő gyermekek 
száma egyre csökken.  
 
A veszélyeztetettség okai: 

• Gyermekek deviáns viselkedése, magatartásbeli zavarok, iskolakerülés, iskolai 
igazolatlan hiányzások, gyermeki kötelességek be nem tartása, 

• Családok kedvezőtlen anyagi, szociális helyzete, a család nem megfelelő életvitele, 
szülők negatív példamutatása, nevelési hiányok, családi konfliktusokból eredő 
gondok, 
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• Nem megfelelő lakáskörülmények, higiéniai hiányosságok, munkanélküliség, 
szenvedélybetegség 

• Kiskorú, felelőtlen terhesség 
 
A jelzőrendszer által küldött jelzések: 
 
Védőnői jelzés 2 
Közoktatási intézmények  
(alap- és középfokú is) 

78 

Rendőrség 5 
Ügyészség, bíróság 2 
Pártfogó felügyelői szolgálat 1 
Jegyző 5 
Összesen  93 jelzés 
 
Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységei: 
 

• családlátogatás 
• a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájárulás segítése 
• tanácsadás (egészségügyi, pszichológiai, mentálhigiénés, nevelési, stb. problémák 

esetén) 
• hivatalos ügyek intézésének segítése 
• kérelmek írása, kérvények kitöltése, továbbítása 
• közvetítés más intézmények, szakemberek felé 
• munkahelykeresés 
• a gyermek, illetve a szülő tájékoztatása az igénybe vehető jogi képviselet 

lehetőségeiről 
• hatósági beavatkozás kezdeményezése 
• javaslatkészítés gyermekvédelmi intézkedés megtételére 
• a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatosan figyelemmel kísérése 
• a gyermek panaszának meghallgatása, annak orvoslása érdekében a szükséges 

intézkedések megtétele  
• gondozási-nevelési terv készítése 
• adományok közvetítése 
• környezettanulmány készítése 

 
A jelzőrendszer tagjaival kialakult, jó kapcsolatot építettek ki, folyamatos az 
információáramlás.                                                            
 
3.2. A gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde, óvoda és iskolai napközi biztosításával 
történik. A bölcsőde éves átlagban 22,75 gyermek gondozását látta el, ebből  5 fő igazgatási 
területen kívüli gyermek volt.  A bölcsődei elhelyezés a gyermek 20 hetes korától 3. 
életévének betöltéséig igényelhető. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. 
életévének betöltését  követő aug. 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. A bölcsőde 
végezheti sérült gyermekek habilitációs, és rehabilitációs célú gondozását is a gyermek 6 éves 
koráig.  
A megüresedett helyekre a felvétel egész évben folyamatosan történik, a képviselő-testület 
döntése szerint felvehető a bölcsődébe a közigazgatási területen kívüli gyermek is. 
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A bölcsőde üzemeltetését tekintve napos bölcsőde, napi 10,5 órás nyitva tartással. A gondozás 
három csoportban működik. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és 
kötelességek figyelembe vételével végzi. 
 
A beíratott gyermekek létszámának alakulása 2010-ben 
 

Beíratottak 
száma 

Gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesülők 
száma 

Térítési díj 
50%-át fizetők 
száma /3 v. több 

gyermekes 
család esetén/ 

Vidékiek 

Éves átlag 22,75 6,25 6,75 5 
 
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 Dél-dunántúli Gyámhivatal gyermekvédelmi szakreferense 2010 júniusában végzett 
ellenőrzése során a bölcsőde munkáját jónak minősítette. 
 
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, Gyámügy, 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 
2010. évben összesen 139 fő.  
A 2010/11-es nevelési évben 6 óvodai csoportban látták/látják el feladataikat. 
 
Bejáró gyermekek számának alakulása (a bejáró gyermeklétszám az összlétszám 28,78%-át 
teszi ki): 

Gyugy 16 fő 
Kisberény 20 fő 
Összesen 36 fő 

 
A kistérséghez tartozó gyermekek szüleinek többsége igénybe veszi az iskolabuszt, mellyel 
biztonságosan, felnőtt kíséretében utazhatnak a kicsik. 
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Óvodai ellátásban részesülő

2 hátrányos helyzetű 91 fő (az összlétszám 65,47%-a) 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 50 fő (az összlétszám 35,97%-a)                                 
- gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 91 fő (az összlétszám 65,47%-a) 
- 50 %-os kedvezményben 8 fő részesül (az összlétszám 5,76%-a). 
Az óvodai férőhely kihasználtság alakulása 92,66%. 
                                                                              
Az óvodában a gyermekvédelmi munkát az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős által 
megtervezett munkaterv alapján a nevelőtestület bevonásával végzik.  
 
A 2010/11-es nevelési év állandó és kiemelt gyermekvédelmi feladatai 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.  

o Figyelünk a tehetséges gyermekekre, elősegítjük a tehetségek kibontakozását.   
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 67, melyet a csoportban dolgozó óvónők végeztek. 
o Szeptember elején mind a hat csoportban tanévnyitó, majd február elején félév 

értékelő szülői értekezletet tartottunk.  
o Együttműködési megállapodásunk alapján folyamatos, szoros a kapcsolatunk a 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal. A felmerülő problémákhoz igazodva 
esetmegbeszéléseket, családlátogatásokat, célzott beavatkozásokat végeztünk 
együttesen.  

o Együttműködési megállapodásunk alapján a Lengyeltóti és Kisberényi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat vezetőivel kapcsolatunk folyamatos.  

o Baleset megelőzés: az év folyamán gyermekbaleset intézményünkben nem történt. 
 

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. 2010.augusztusában, 2011. februárjában 
az óvodavezető, a beóvodázási felelős, és gyermekvédelmi felelős felkereste a 
családokat meggyőzés céljából. 

                                                 
2 2011. május 13-i adatok alapján 
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o Minden tanköteles korú gyermek óvodai nevelésben részesül, többségük 
szeptemberben megkezdheti iskolai tanulmányait.  Tanköteles korú gyermekek 
száma: 53 

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. 28 gyermek vesz részt logopédiai fejlesztésben és 27 
gyermek jár fejlesztő foglalkozásokra. 30 gyermeket terjesztettünk fel 
iskolaérettségi vizsgálatra. Május végéig megtörténik a középső csoportosok 
dyslexia prevenciós szűrővizsgálata. 

 
3.4. A Fodor András Iskola, Óvoda és Szakszolgálat társulás által fenntartott oktatási 
intézmény. Lengyeltóti általános iskolájának3 350 tanulója, és 2 magántanulója van. 
Kisberényből 21 fő, Gyugyról 15 fő, Hácsról 38 fő, egyéb helyről 37 fő, Lengyeltótiból 239 
fő részesül oktatásban. 
 
A tanulók megoszlása szociális hátterük, körülményeik szerint: 
Jellemzők Hátrányos helyzetű: 

200 fő 
Halmozottan 

hátrányos helyzetű: 
129 fő 

Veszélyeztetett:  
100 fő 

arány % 57,1% 36,85% 28,57% 
                                                             
A lengyeltóti tanulók 58 %-a hátrányos helyzetű /138 fő/, halmozottan hátrányos 
helyzetű 39 %-a /94 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 (Családsegítő szolgálat 
(Alapszolgáltatási Központ) dolgozóival, rendőrséggel, védőnőkkel, gyermekorvossal). 
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. Egyre kevesebb azon tanulók száma, akik 
jó tanulási motivációval dolgoznak. 
Folyamatos az egyénre szabott fejlesztő munka.                                 
A bejáró tanulókat iskolabusszal szállítják haza, amely illeszkedik a napközis foglalkozások 
rendjéhez. 
Gyakoriak az iskolában az igazolatlan hiányzások, felszerelések hiánya, a térítési díjak 
befizetésének elmulasztása. 
Az osztályfőnökök az igazolatlan hiányzást azonnal jelzik felszólítás, illetve feljelentés 
formájában. Minden esetben jelzést küldtek a jegyzőnek és a gyermekjóléti szolgálatnak. A 
szigorú büntetések hatására, a szülők jobban odafigyelnek a gyermekek viselkedésére. 
A szülőknek a „Gyermekekre leselkedő veszélyek” címmel a kaposvári drogambulancia 
vezetője tartott előadást. 
Az iskolában működő nevelési tanácsadó szakemberei, pszichológus, logopédus, 
gyógypedagógus is fontos szerepet vállalnak az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában.  

                                                 
3 2010. október 31-i adatok alapján 



 

 

9 

9 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 
A jegyzői hatáskörben lévő gyámügyi tevékenységet a Polgármesteri Hivatal gyámhatósági 
ügyintézője végezte 2010-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: 18  
Alszámon: 74 ügyirat került iktatásra.  
 
A védelembe vett kiskorúak száma a 2010-es évben 19 főről 22 főre növekedett. A 
felülvizsgálat során a jegyző 8 kiskorú esetében szűntette meg és 11 kiskorú esetében tartotta 
fent a védelembe vételt.  
11 gyermek esetében rendelte el ezen hatósági intézkedést. Egy gyermek esetében az 
igazolatlan órák száma meghaladta az 50-et, nyolc gyermek esetében a szülőnek felróható 
magatartás miatt, és két gyermek esetén a kiskorúnak felróható magatartás miatt került sor az 
intézkedésre.  
A 22 gyermek 9 családból került ki.   
 
A jegyző az alábbiakat írta elő a családok számára: 
- szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelmi szervvel foglakozó szervezetet és 
figyelmeztette a helytelen magatartásának megváltoztatása 
- 11 esetben szűntesse meg a gyermek egészségét veszélyeztető körülményeket 
- 5 gyermek részére írt elő magatartási szabályokat   
- 1 kiskorú esetében iskolapszichológusi vizsgálatra kötelezés 
- 1 gyermek esetén a családi pótlék természetben történő nyújtása 
 
A Gyermekjóléti Szolgálattal és a jelzőrendszer többi tagjával a munkakapcsolat megfelelő. 
A gyermekvédelmi törvényben előírt intézményhálózattal az önkormányzat rendelkezik, az 
önkormányzat a jogszabályban előírt kötelező feladatainak eleget tett. 
 
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 
személyi változás 2010. év folyamán nem történt, továbbra is 2 fő ügyintéző látja el a 
feladatokat területi megosztás alapján. 
 
Ügyiratforgalom alakulása 2010-ben:  
A 2010-es évben az iktatási rendszer megváltozott, így növekedett az ügyiratforgalom 65%-
kal. A 2004. évi CXL. Tv. módosításával pedig a végzések száma emelkedett. 
Az iktatott ügyiratok száma összesen 3199, melyből főszámon 527, alszámon 2672 ügyirat 
volt. A hozott döntések ellen 2 ügyben történt fellebbezés. A II. fok egy határozatot helyben 
hagyott, egy határozatot megsemmisített. 
 
A gyámhivatal illetékességi területén 52 átmeneti és 17 tartós nevelt gyermek volt.   
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Az esetek döntő többségében sajnos a gyermekek nem helyezhetők vissza a családba a 
kapcsolattartás hiánya, a szülők életvitele, illetve érdektelensége miatt. 2010-ben nem sikerült 
egy gyermeket sem hazagondozni a négy településről. 
 
A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés Lengyeltótiban 2010. évben 4 főt, 
átmeneti nevelésbe vétel 1 főt, tartós nevelésbe vétel 2 főt, utógondozás ellátás elrendelése 2 
főt érintett. 
 
A 4 fő Lengyeltótiban tartózkodó kiskorú esetében 3 gyermeket a jegyző helyezett el 
gyermekotthonban, míg a negyediket a gyámhivatal 3. személynél. A jegyzői intézkedésre az 
egyik esetben egy otthon történő koraszülés, a másik esetben a kiskorú sorozatos 
bűnelkövetése, a harmadik esetben a szülői elhanyagolás miatt került sor. A gyámhivatali 
felülvizsgálat során az újszülött átmeneti nevelésbe került (család anyagi helyzete nem tette 
lehetővé a koraszülésből adódó orvosi kezeléséket), míg a második esetben a gyermek 
visszakerült a családjába. A harmadik esetben az ideiglenes hatályú elhelyezés 
felülvizsgálatára Kaposvár MJV. Gyámhivatala volt az illetékes. A gyámhivatal által elrendelt 
ideiglenes hatályú elhelyezés után gyermekelhelyezési pert kezdeményezett, melynek a 
bíróság helyt adott.   
 
Lengyeltóiból 2 fő került átmeneti nevelésből tartós nevelésbe, a szülők szülői felügyeleti 
jogát a bíróság megszüntette. 
Utógondozást két lengyeltóti bejelentett lakcímmel rendelkező fiatal felnőtt esetében rendelt 
el a gyámhivatal. Mindkét személy otthonteremtési támogatás igénybevétele miatt kérte az 
utógondozást. 
 
Gyámság alatt összesen 101 gyermek, gondnokság alatt pedig 26 fő állt.  
Családi jogállás rendezésére 4 esetben került sor, 1 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 
vett fel a hivatal, 3 esetben képzelt apa adatai kerültek bejegyzésre. 
 
5.1. A Gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügycsoportokban tett hatósági intézkedések 
Lengyeltótiban 
 
Gyermekek családi jogállásának rendezésére 2010-ben 4 esetben került sor.   
 
Gyámság alatt állók száma Lengyeltótiban 22 fő, ebből 2010-ben 4 fő került gyámság alá. 
Gondnokság alatt 9 fő áll, 2010-ben 1 fő került gondnokság alá. 
                                                                     
A Polgármesteri Hivatal által megbízási szerződéssel foglalkoztatott hivatásos gondnok  
képviselete alatt 3 fő áll a körjegyzőség területén. Lengyeltótiban egy személy.  
Ideiglenes gondnokság alatt 1 fő állt. 
 
A gyámság alatt állók és vagyonos kiskorúak 6.433.000,-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 fogadás a körjegyzőség területén nem volt. 
 
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése négy esetben történt, ebből egy gyermek lakóhelye 
Lengyeltóiban volt. 
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Szülői ház elhagyásának engedélyezését nem kérték hivatalunktól.  
Örökbefogadást 3 esetben engedélyezett hivatalunk. A körjegyzőség területéről nem került 
sor örökbefogadás engedélyezésére 2010-es évben. 
Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére 2010. évben 6 esetben került sor, ebből 3 
ismételt előlegezés volt. Egy esetben él a tartásdíjra jogosult Lengyeltótiban, 4 gyermeke után 
kapja a tartásdíjat.  
Otthonteremtési támogatásra 6 esetben került sor, ebből egy fiatal felnőtt élt Lengyeltótiban. 
Ősszesen 1.710.000 forintot kapott.  
Mindkét pénzbeli ellátáshoz a fedezetet teljes mértékben a központi költségvetés biztosítja.  
Kapcsolattartás szabályozására egy esetben került sor a körjegyzőségben.   
 
6. A felügyeleti szervek által végzett hatósági ellenőrzés  
 
2010. évben felügyeleti szervek által lefolytatott ellenőrzésre a gyermekvédelmi hatósági, 
gyámhatósági területen nem került sor. 
 
2010. évben az ügyészség két vizsgálatot folytatott, gyermektartásdíj állam általi 
megelőlegezése tárgyában, valamint az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekeknél a 
törvényes képviselők működését. Az ügyész észrevételeinek megfelelően a gyámhivatal a 
szükséges intézkedéseket megtette. 
 
 
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 2010-ben Lengyeltóti területén 4  
fiatalkorú volt bűncselekmény elkövetője.   Gyermekkorú nem volt.               
Az általuk elkövetett bűncselekmények: lopás (betöréses lopás, gépkocsiból lopás, alkalmi 
lopás, fám lopás) és csoportos rablás. 
 
2010-ben Lengyeltóti területén 1 gyermekkorú volt bűncselekmény 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.                              
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Az ifjúságvédelmet különféle közbiztonsági intézkedésekkel biztosítják: 
• szórakozóhelyek fokozott ellenőrzése, 
• iskolák körüli gyanús egyének kivonása, 
• játéktermek nappali, éjszakai ellenőrzése, 
• nevelőintézetekben való látogatások, 
• sportrendezvények biztosítása, 
• minden hónapban megtartásra kerül a „Csellengők” akció az iskolakerülő diákok 

kiszűrésére. 
 
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. 
 
 
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek között együttműködés 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai külön szabadidős programokat nem szerveznek.    A 
Fodor András Óvoda, Iskola, 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 2010. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített átfogó értékelését megtárgyalta és elfogadja. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: jegyző 
 
Lengyeltóti, 2011. május 16. 
 
                                                                                                            Dr. Szatmári Ibolya 
                                                                                                                      Jegyző 
Az előterjesztés elkészítésében közreműködtek: 
 
Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető 
Dávid Jánosné főmunkatárs 
Kiss Krisztián intézményegység-vezető 
Zsombok Lajosné gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős 
Nyers Györgyi intézményvezető 
Sebestyénné Lédig Éva családgondozó 
Harsányi Éva óvodavezető 
Horváthné Toldi Katalin óvodavezető 
Madarászné Proity Marianna gyermekvédelmi felelős 
Benkő Marianna bölcsődevezető             
Sólyom János r.szds. bűnügyi osztályvezető 
Dr. Györe Zsuzsanna tanácsos 
Wolfné Kellner Marianna főtanácsos 


