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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 települési önkormányzat a gyermekjóléti 

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

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

 

A feladatok ellátásáról szóló értékelés a 2013. január 1-től jelentősen megváltozott hatásköri 

feladatok miatt módosult. Az értékelésnek nem része a gyámhivatali, és a jegyzői 

feladatkörből a gyámhivatali hatáskörbe átkerült gyámhatósági feladatokról történő 

beszámolás. A továbbiakban az értékelés alapját a Fodor András Általános Iskola, a Kincsem 

Napközi Otthonos Óvoda, az Alapszolgáltatási központ és a bölcsőde, a Fonyódi 

Rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat és a jegyző által pénzben és természetben 

nyújtott ellátásokról szóló éves beszámoló 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-nyilvántartás adatai alapján
1
  3187 fő, 

a 18 év alattiak száma 616 fő. Korcsoportos bontásban ez utóbbi szám az alábbiak szerint 

alakul: 

 

 Férfi Nő Összesen 

0-3 év 61 47 108 fő 

4-6 év 52 39 91 fő 

7-14 év 134 119 253 fő 

15-18 év 91 73 164 fő 

 

                                                 
1
 2013. december 31-i nyilvántartási adatok alapján 
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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 

szerint eseti gyermekvédelmi támogatást állapít meg (ez az ellátási forma 2014. január 1-től 

gyermeknevelést elősegítő önkormányzati segély elnevezésre változott). Lengyeltótiban 

átruházott hatáskörben ezen ellátásról a Képviselő-testület Népjóléti, Oktatási, Művelődési, 

Sport és Ifjúságpolitikai Bizottság 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, augusztus hónapban; akinek november 1-jén fennálló jogosultsága volt, a tárgyév 

november hónapjában pénzbeli támogatás került megállapításra. A pénzbeli támogatás 

esetenkénti összege gyermekenként 5.800,-ft volt, mely továbbra is Erzsébet utalvány 

formájában, természetbeni juttatásként került átadásra.  

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.  

 

2013. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben Lengyeltótiban 293 gyermek 

részesült. Az egyszeri támogatás címen részükre 3.318 e Ft támogatás került kifizetésre.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők körében 13 kérelem elutasításra került, 

tekintettel arra, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a törvényben előírt 

értékhatárt. Fellebbezés a döntések ellen nem érkezett. A kedvezményben részesítettek 

átlagos száma az év folyamán 291 fő volt.  

 

Kor szerinti megoszlásban ez a közvetkezőképpen alakult:  

 

Gyermekek száma 
Ebből tartósan 

beteg, fogyatékos 

6 év alatt 107 fő 7 fő 

7-14 év között 113 fő 7 fő 

15-18 év között 58 fő 6 fő 

19 év fölött 15 fő 5 fő 

Összesen 293 fő 25 fő 

 

2013. dec. 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a 

gyermekek száma szerint: 

 Ebből egyedülálló szülős 

1 gyermekes 46 család 12 család 

2 gyermekes 42 család 8 család 

3 gyermekes 20 család 3 család 

4 vagy 5 gyermekes 19 család 5 család 

6 vagy több gyermekkel 

rendelkező 
3 család 

- 

Összesen 130 család 28 család 
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A támogatás megállapítása, megszüntetése határozattal történik. Év közben 46 gyermek 

támogatása szűnt meg, melyből 19 gyermek nagykorúvá vált, illetve a nagykorú gyermek 

befejezte a tanulmányait; 5 fő elköltözött; 22 fő részére nem újították meg a kedvezmény 

iránti kérelmeket. 

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

a szülőnek meg kell újítania. 

 

2.2 Eseti gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a család átmenetileg létfenntartást 

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

2013. évben ezen ellátási formában 70 fő részesült, összesen 595 e Ft összegben. Eseti 

gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem került elutasításra. 

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

irányult.  

 

2.3 Óvodáztatási támogatás: 

A települési önkormányzat jegyzője annak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a 

szülője vagy családba fogadó gyámja részére, aki legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a 

kezdetéig a gyermekét beíratta az óvodába, amelyben az ötödik életévét betölti és megkezdi 

az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, továbbá gondoskodik a gyermek rendszeres 

óvodába járásáról, évi két alkalommal - június és december hónapban - pénzbeli támogatást 

folyósít. 

 

Óvodáztatási támogatásban 2013. évben 40 fő részesült 670 e Ft összegben. A 25%-ot 

meghaladó hiányzások miatt 7 személy kérelme elutasításra került. Megjegyzendő, hogy a 

hiányzások miatt egyre kevesebb gyermek esetében fordul elő, hogy nem lesz jogosult az 

óvodáztatási támogatásra. 

 

A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 2013. szeptember 1. napjától új törvényi 

feltételek alapján történik. Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek ahol: 

a. a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettségű, (ha a gyermeket 

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

cssaládbafogadó gyámról- önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik), 

b. a szülő vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, 

c. a gyermek elégtelen lakókörnyezetű.  

A fenti körülmények közül legalább kettőnek fenn kell állnia. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény időszakára, évente határozattal kerül megállapításra.  

 

A felügyeleti szervek által a jegyzői gyámhatósági területen végzett szakmai ellenőrzés 2013. 

évben nem történt. 

 

2.4. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok 

 

A gyermekétkeztetést az önkormányzat az általános és óvodás korú gyermekek esetében 

2013. január 1-től a lengyeltóti Kincsem Óvoda főzőkonyhájáról biztosította. Az óvodában 

helyi melegítő konyha van. A bölcsődében önálló konyha üzemel a 0-3 éves korú gyermekek 
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ellátására. A saját főzőkonyha előnye, hogy a speciális diétát igénylő gyermekek étrendjét is 

elő tudják állítani.                                                             

 

A lengyeltóti Bölcsődében 2013-ban gondozottak éves átlaga 28 fő volt, gyermekvédelmi 

kedvezményben átlagosan 6,25%, 50%-os térítési díjkedvezményben a gyerekek 4,41%-a 

részesült átlagosan. 

 

A Fodor András Általános Iskola adatszolgáltatása szerint az iskolában az étkeztetést összesen 

244 tanuló veszi igénybe.  

A napközis tanulók száma: 204 fő, ebből ingyenesen étkező: 144 fő, 100 %-os térítést fizet: 

43 fő, 50 %-os kedvezményben részesült: 17 fő.  

 

Az összlétszámból 164 tanuló lengyeltóti lakos veszi igénybe az étkezést.  

Ebből menzások száma: 28 fő, ebből ingyenesen étkező: 11 fő, 100 %-os térítést fizet: 9 fő, 

50 %-os kedvezményben részesült 8 fő.  

Napközis tanulók száma: 136 fő, ebből ingyenesen étkező: 96 fő, 100 %-os térítést fizet: 33 

fő, 50 %-os kedvezményben 7 fő.  

Az adatok szerint az iskolában étkezők száma némi emelkedést mutat. Vélhetően a 16 óráig 

tartó foglalkozások szervezése miatt, amit az új köznevelési törvény ír elő. A napközi 

szolgáltatásait igénybe vevők száma több, mint 10%-kal megemelkedett, míg a menzások 

száma csökkent. 

 

A Kincsem Óvoda  adatszolgáltatása alapján az ellátotti létszám 119 fő, ebből lengyeltóti 

lakos 98 fő, ezen gyermekek közül 60 fő ingyenes ellátásban, 8 fő 50 %-os kedvezményben  

részesül, 100%-os térítést 31 fő fizet. 

 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

3.1. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ ellátási 

területe a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás településeire terjed ki (Lengyeltóti, 

Hács, Gyugy, Kisberény, Szőlősgyörök, Buzsák, Öreglak, Somogyvár, Somogyvámos, 

Pamuk), fenntartója a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás. A kistérségben 2 fő 

családgondozó 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 történő gondozás  32 

Védelembe vett gyerekek száma 12 

Utógondozás, szakellátásból kikerült 1 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett 1 

Átmeneti nevelt 3 

Összesen 49 fő 

 

- Alapellátásban a gyermekek és a szülők önként vállalják az együttműködést a 

családgondozó által készített gondozási-nevelési terv alapján. A családgondozás során 
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tanácsadás, információnyújtás, hivatalos ügyekben segítségnyújtás történik, melyek igénybe 

vehetők a család lakóhelyén, és a szolgálatnál is. 

 

- Védelembe vétel elrendelésére a szülők életvitele mellett a magas számú iskolai hiányzás, 

fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény miatt került sor. 

Itt kell megemlíteni, hogy 2013. 01. 01-jétől a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedések (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés) a jegyzői hatáskörből 

a járási hivatalok feladatkörébe kerültek át. Az átállás nem volt zökkenőmentes, az 

átszervezésen kívül a gyámhivatali ügyintézők számának csökkenése is nehézkessé tette a 

közös munkát. 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések egyike a védelembe 

vételre. Azon családok esetében kerülhet sor, ahol a szülő vagy más törvényes képviselő a 

gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével megszűntetni nem 

tudja, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben 

biztosítható. A gyermekek, szülők részére magatartási szabályok, kötelezettségek 

fogalmazódnak meg, melyeknek betartása évente, félévente, illetve szükség esetén 

felülvizsgálatra kerül. A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát. 

 

- Az ideiglenes hatályú elhelyezés a gyermek családból történő kiemelését jelenti. Az 

ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek 

olyan bántalmazása, elhanyagolása, mely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, 

értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Ha a 

gyermek veszélyeztetettsége sem az alapellátás keretében, sem a védelembe vétellel nem 

szüntethető meg, az illetékes hatóság a gyermeket ideiglenes hatállyal helyezheti el. 

 

- A gyámhivatal átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, ha az ideiglenes hatályú elhelyezést 

követő felülvizsgálat során a gyermek a családjába nem helyezhető vissza. A gyermek 

átmeneti nevelésbe vétele során kiemelt fontosságú a vér szerinti családgondozás. A 

családgondozó legfontosabb feladata a szülő-gyermek kapcsolattartásának elősegítése, a 

szülők életkörülményeiben való pozitív változtatás tanácsadással, segítő beszélgetéssel. A fő 

cél, a gyermek hazagondozása. 

 

Veszélyeztetettség  

 

A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult 

állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 

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 

 

A tapasztalatok azt igazolják, hogy napjainkban a családok legjellemzőbb gondjai: 

megélhetési és gyermeknevelési problémák, munkanélküliség, pénzbeosztás, rangsorolás 

hiánya, szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő életvitele.  

A jelzések is ebből adódóan:  

 gyermek elhanyagolása,  

 tanköteles kiskorú igazolatlan hiányzása, 
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 magatartási problémák,  

 csavargás, rossz baráti társaság, 

 szülők életviteléből adódó problémák, 

 anyagi nehézségek, alacsony jövedelmi viszonyok, megoldatlan lakáshelyzet, 

 családon belüli konfliktusok. 

 

Bűnmegelőzés 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében 2013. májusában két alkalommal a Fonyódi 

Rendőrkapitányság munkatársa (Horváth Gyula rendőr alezredes) a 7-8. osztályosok számára 

a „Nyár veszélyei” címmel tartott előadást. 

 

2013. évben bűncselekményt/szabálysértést elkövetett gyermekek száma: 

Típus Életkor 

 Gyermekkorú  Fiatalkorú (16-18) Összesen 

Szabálysértést elkövetett 1 - 1 

Bűncselekményt elkövetett 3 6 9 

Összesen:                                             10 

 

Lengyeltótiban 3 fiatalkorú áll pártfogó felügyelet alatt, melyből 1 fő alapellátásban, 1 fő 

védelembe vétel alatt is áll. A párfogó felügyelő a szolgálatnál havonta egy alkalommal tart 

fogadóórát, ahol a fiatalkorúaknak meg kell jelenni. 

 

 
A jelzőrendszerrel való együttműködés tapasztalatai 

 
Jelzőrendszeri tag Küldött jelzés száma 

Egészségügyi szolgáltató 5 

Személyes gondoskodást nyújtó szolgálat 1 

Közoktatási intézmény 66 

Rendőrség, Ügyészség, Bíróság 12 

Pártfogó Felügyelői Szolgálat 1 

Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 9 

Állampolgár 1 

Összesen: 95 

 
A jelzőrendszeri tagok közül a védőnővel és az iskolával szinte napi kapcsolatban állunk, több 

esetben közösen látogattunk családokat. Az információáramlás kiválóan működik.  

Az óvodából kevés jelzés érkezett, ott még „házon belül” orvosolhatóak a felmerülő 

problémák. A közösen érintett családok esetében jól tudunk együtt dolgozni. 

A helyi Önkormányzat szociális ügyintézőjével maximálisan segítjük egymás munkáját. Az 

ügyfelekről kapott fontos információkat minden esetben átadjuk egymásnak (pl. 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, átmeneti segély, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, stb. egyeztetése, halmozottan hátrányos helyzet esetén környezettanulmány 

készítése, és egyéb információk megosztása).  

A helyi Rendőrőrs vezetője és munkatársai is partnerek a munkánkban, több esetben kértünk 

információt, segítséget. 
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A települési tanácskozás 2013. 03. 20-án került megtartásra, és szakmaközi megbeszéléseket 

is szerveztek. Ezeken az összejöveteleken lehetőség van az aktuális problémák 

megbeszélésére, és a jelzőrendszer tagjaival való jó kapcsolat ápolására. 

 

Gyermekjóléti szolgálat 2013. évre vonatkozó összegzése, jövőre vonatkozó célok: 

 

Elmondható, hogy a jelzések száma az előző évhez képest csökkent, de ez nem jelenti azt, 

hogy a probléma kevesebb lenne. Továbbra is jellemző, hogy a családok rossz szociális és 

lakáskörülmények között élnek. A gyermekek nevelési feltételei nem javultak, ami iskolai 

sikertelenséghez, magatartásbeli problémákhoz, majd a későbbiekben devianciákhoz vezethet. 

A szülők következetlen, ráhagyó nevelési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő 

figyelmet gyermekeik tanulmányi munkájára, szabadidejének eltöltésére, illetve az 

életkorukból adódó problémákra. Növekvő tendenciát mutat a magatartás és 

teljesítményzavaros gyermekek száma az iskolában.  

Továbbra is a legnehezebb feladatunk elfogadtatni, hogy elsősorban a szülők, a család 

feladata, felelőssége és kötelessége a gyermek egészséges fejlődését elősegítő körülmények 

megteremtése, melyhez segítséget nyújt (nem átvállal) az állam, és az általa működtetett 

intézmények, szolgáltatók.  

 

 

Jövőre vonatkozó célok megfogalmazása: 

 

A cél továbbra is az, hogy a jelzőrendszer tagjai egymástól nem elkülönülten, hanem egymást 

támogatva, felelősséget megosztva végezzék feladataikat. 

 

 

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

történik. A bölcsőde éves átlagban 28 gyermek gondozását látta el, ebből éves átlagban 8,75 

fő lengyeltóti igazgatási területen kívüli gyermek volt (ez a tavalyi igénybe vevők számának 

duplája. Az 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. 

 

A megüresedett helyekre a felvétel egész évben folyamatosan történik, a kistérségből is 

fogadnak gyermekeket (ebben a nevelési évben Buzsákról 2 fő, Szőlősgyörökből 2 fő, 

Öreglakból 3 fő, Gyugyról 4 fő, Somogyvárról 1 fő). 

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 2013-ban 

 

Beíratottak 

száma (fő) 

Gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők 

száma 

Térítési díj 

50%-át fizetők 

száma /3 v. több 

gyermekes 

család esetén/ 

Vidékiek 

Éves átlag 28  6,25 4,41 8,75 

 

Az éves kihasználtság: 60,33 %. 

Az éves feltöltöttség: 87,14 %. 
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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, Gyámhivatal, Házi gyermekorvosi Szolgálat, Nevelési 

Tanácsadó, Családsegítő Központ). 

 

Az évek során a kihasználtság bebizonyította, hogy a lakosság igényt tart a bölcsődei 

ellátásra. Tavasszal megnő az ellátást igénylők száma, ami az idénymunkának köszönhető. 

 

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a bölcsődénk 2012-2013-ban megújult. Erre az 

időszakra átköltöztünk az óvodába, 2012. októberétől 2013. júniusáig. 

A bölcsődénk korszerűbbé vált és több kisgyermeket tudunk fogadni. A projekt keretében az 

épület bővült egy foglalkoztatóval a hozzá kapcsolódó fürdővel, átadóval, dolgozói étkezővel, 

szülői mosdóval,valamint egy gyermek wc-vel ,ami az udvarról nyílik. A meglévő helyiségek 

mellett megújult a gépészeti és elektromos rendszer és az épület akadálymentesítése is 

megtörtént. A pavilon megépítésével a gyermekek szabad levegőn való tartózkodását 

növelhetjük. A füves és betonozott részek megfelelő arányával, pedál nélküli motorok és 

mászásra alkalmas eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére.  

A bővítés eredményeképpen az eddigi 26 helyett 40 kisgyermek ellátását tudjuk biztosítani. 

 

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 gyermekek gondozása, nevelése három csoportban történik, kettő 14-es és egy 12-es 

létszámú foglalkoztatóban. Egész évben folyamatos a felvétel, a gyermekek beszoktatása. A 

gyermekek felvételénél a munkahellyel rendelkező szülők gyermekei mellett, nagy figyelmet 

fordítunk a szociálisan rászorultak és veszélyeztetett gyermekek felvételére.  

Az intézmény HACCP rendszere 2003-ban elkészült, a munka e szerint folyik. 

 

 

3.3. Az óvodai elhelyezés 2013. január 1-től a Lengyeltóti Városi Önkormányzat által 

fenntartott Kincsem Óvodában biztosított. A beíratott gyermekek száma a 2013. évben 

összesen 119 fő.  

A 2013/2014-es nevelési évben 5 óvodai csoportban látták/látják el feladataikat. 

 

Bejáró gyermekek számának alakulása (a bejáró gyermeklétszám az összlétszám 24,36 %-át 

teszi ki): 

 

Gyugy 8 fő 

Kisberény 8 fő 

Pusztaszentgyörgy 3 fő 

Pusztaberény 4 fő 

Fonyód 1 fő 

Szőlősgyörök 1 fő 

Somogyvár 1 fő 
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Hács 1 fő 

Tatárvár   1 fő 

Öreglak 1 

Összesen 29 fő 

 

Óvodai ellátásban részesülő hátrányos helyzetű 75 fő (az összlétszám 63,02%-a) 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 43 fő (az összlétszám 36,13%-a)                                 

- gyermekvédelmi kedvezményben részesül 75 fő (az összlétszám 63,02%-a) 

- 50 %-os kedvezményben 10 fő részesül (az összlétszám 8,4%-a). 

 

Az óvodában veszélyeztetett gyermek nincs, 2 gyermeket a szülő elhanyagoló felelőtlen 

életvitele miatt nagyszülők nevelnek, akik egyben a gyermekek gyámjai is. Egy gyermeket 

nevelőszülő gondoz. 

 

Az óvodai férőhely kihasználtság alakulása 90,15%. 

                                                                              

 

Állandó gyermekvédelmi feladatok megvalósulása: 

 

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

hovatartozásukat, világnézetüket, (hetente egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a 

hitoktatásra).   

o Harmonikus, egészséges, biztonságos, családias környezetet igyekszünk biztosítani a 

gyermekek számára. 

o Figyelünk a tehetséges gyermekekre, elősegítjük a tehetségek kibontakozását. A 

kreativitás megmutatására, gyakorlására törekszünk. Március 8-án nőnapi műsorral 

köszöntöttük a város hölgy tagjait a Művelődési ház színpadán. 

o Az új törvényi előírásoknak megfelelően ettől a nevelési évtől az egészségügyi 

szűrővizsgálatok megszervezése nem az óvodában történik, de a védőnő havi 

rendszerességgel fejtetvesség vizsgálatot végez. 

o Minden gyermekről anamnézist készítünk, egyéni fejlődési naplót vezetünk. 

o Nyilvántartjuk a többgyermekes családokat. 

o A szülőkkel együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki. Ebben a nevelési évben 

szükség szerint családlátogatáson vettünk részt. 
o Minden csoport megtartotta szeptemberben és februárban a szülői értekezletet. A 

Fodor András Általános Iskola igazgatónője és a leendő első osztályos tanító nénik 

szülői értekezlet keretében is tájékoztatták a szülőket  az iskolában várható 

feladatokról. Áprilistól minden héten ismerkednek a gyerekekkel a csoportokban. Az 

óvónők fogadó órákban szívesen látják a szülőket, bármilyen probléma megbeszélése 

miatt. 

o Az óvoda rendezvényei a szülők körében általában kedveltek, örömmel tapasztaltuk 

ebben a nevelési évben, hogy egyre több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

szülei vesznek részt az óvoda által szervezett programokon.  

o A gyermekek számára „Szüreti mulatságot”, karácsonyi koncertet, karácsonyváró 

délutánt szerveztünk, melyre a szülőket is meghívtuk.  3 alkalommal vettünk részt 

színházlátogatáson. 
o Sokat sétálunk, kirándulunk, így sok lehetőséget biztosítunk a bennünket körülvevő 

környezetünk alaposabb megismerésére.  
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o Együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal. Több alkalommal kértünk és kaptunk tőlük segítséget, közös 

családlátogatásokon vettünk részt. 

o Sajnos gyakran találkoztunk fejtetves gyermekkel, a probléma megoldása érdekében 

védőnői segítséget kértünk, ami nem igazán mondható hatékonynak. A gyermek nem 

tiltható ki az óvodából fejtetvessége miatt, hanem helyben kezelést (lekenést) kap. 

Azonban a szülő feladata az elhalt serkék letisztítása a hajról. 

o A szülők egyes csoportjait a teljes érdektelenség jellemzi, gyermekük nevelését teljes 

egészében az óvodára hárítják, ők az óvodai rendezvényeken soha nem vesznek részt. 

o Megszaporodott intézményünkben a lopások száma is. Gyermekruhákat, cipőket, 

játékot tulajdonítottak el. Nehéz megoldást találni a problémára, hiszen a kis értékű 

lopásokkal a rendőrség nem foglalkozik, dolgozóink pedig a felügyeletet az 

öltözőkben nem tudják biztosítani. Keressük a megoldásra a lehetőséget.  

 

A kiemelt gyermekvédelmi feladatok 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 a korai 

beóvodázásra.  

o Minden tanköteles korú gyermek óvodai nevelésben részesül.  

o Tanköteles korú gyermek száma 43 fő, ebből 33 gyermek kezdi 

szeptemberben az iskolát. 

o 10 fő esetében szakvélemény, illetve szülői kérelem alapján az óvoda 

nagycsoportját ismétli.  
o Elősegítjük és figyelemmel kísérjük a gyermekek – különös tekeintettel a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek – rendszeres óvodába járását.  

o Szorosan együttműködünk a fejlesztőpedagógussal, a logopédussal, a Nevelési 

Tanácsadó szakembereivel, valamint súlyosabb esetekben a Szakértői és 

Rehabilitációs bizottsággal. Iránymutatásukkal egyéni fejlesztési terveket 

készítünk a csoportnaplóban. 28 gyermek vesz részt logopédiai fejlesztésben és 

31 gyermek jár fejlesztő foglalkozásokra. 20 gyermeket terjesztettünk fel 

iskolaérettségi vizsgálatra. Május első hetében megtörtént a középső csoportosok 

dyslexia prevenciós szűrő vizsgálata. 

 

 

A gyermekvédelmi felelős által megvalósított feladatok: 

 

o Az 2013/2014-es nevelési év gyermekvédelmi munkaterve. 

o Részvétel „A halmozottan hátrányos helyzetű, különösen roma származású gyermekek 

korai óvodába kerülésének megszervezése” tanfolyamon,valamint a Nevelési 

Tanácsadó által szervezett értekezleten és Konfliktuskezelő tréningen. 

o Beóvodázási terv. 

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 óvodáztatási támogatáshoz a kérelmek kitöltését, aláíratását novemberig óvodánk 

magára vállalta, ami jelentős plusz munkát jelentett. Az Önkormányzattal egyeztetve 

és a törvényt figyelembe véve, a jövőben az óvoda írásban tájékoztatja a szülőt a 
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támogatás igénylésének lehetőségéről és módjáról. Határidőre átadtuk a jegyzőnek a 

hiányzások igazolását. Az óvodáztatási támogatásra decemberben 38 gyermek volt 

jogosult, 1 gyermek kérelme elutasításra került, mert hiányzásai mértéke meghaladta a 

törvényben meghatározott 25%-os mértéket. Várhatóan májusban újabb 5 gyermek 

részére igénylik a szülők az óvodáztatási támogatást első ízben. A jövőben nagyobb 

figyelmet kell fordítani a hiányzások csökkentésére. A szünetek idején történő 

hiányzások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne kapják meg az óvodáztatási 

támogatást. 

o Térítési díj változások nyomon követése. 

o GYK határozatok összegyűjtése, érvényességük figyelemmel kísérése. 

o Kapcsolattartás a gyermekvédelemben érintett társszervekkel. 

o Részvétel a lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ által szervezett Gyermekvédelmi 

Tanácskozáson. 

o A beóvodázásra váró gyermekek névsorának elkészítése. 

o A beóvodázásra váró halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél családlátogatás. 

 

 

3.4. A Fodor András Általános Iskola 2013. január 1-től a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett intézmény. Beiskolázási körzete 

Lengyeltóti, Gyugy, Hács és Kisberény települések.  Az iskola jelenlegi tanulólétszáma 300 

fő. 

Kisberényből 22 fő, Gyugyról 20 fő, Hácsról 40 fő, egyéb helyről 7 fő, Lengyeltótiból 211 fő 

részesül oktatásban. 

 

 

A tanulók megoszlása szociális hátterük, körülményeik szerint (a zárójelben lévő értékek az 

előző év adatait tartalmazzák): 

 

Iskolai létszám: 

300 (314) fő 

Hátrányos helyzetű: 

(GYVK) 

173 (172) fő 

Halmozottan 

hátrányos helyzetű: 

128 (114) fő 

Veszélyeztetett: 

83 (69) fő 

arány % 58% 43% 28% 

                                                             

A lengyeltóti tanulók 55%-a hátrányos helyzetű /115 fő/, halmozottan hátrányos 

helyzetű 42%-a /88 fő/. (A tavalyi adatok szerint HH:51,75%, HHH:34,21%) 

  

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a korábbi években a gyermekvédelmi 

felelős koordinálásával az osztályfőnökök látták el. A 2011. évi CXC. köznevelési törvény 

megszüntette a gyermekvédelmi felelős tevékenységével együtt járó órakedvezményt. Ebben 

a tanévben az osztályfőnökök tevékenységét az intézményvezető koordinálta. A jelzőrendszer 

többi tagjával az állandó kapcsolatot is ő tartotta. Az adminisztratív tevékenységekbe az 

iskolatitkár segített be.  

 

A veszélyeztetett tanulók létszáma évről évre emelkedést mutat. A belépő elsősök között lévő 

veszélyeztetett tanulók számának aránya magasabb, mint a kilépő nyolcadikosoké. Az 

osztályokon belül is emelkedik a veszélyeztetett tanulók száma.   

Növekszik a GYVK-ban részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett 

tanulók száma. Ennek fő oka a munkanélküliség és az ebből fakadó szegénység, az otthoni 

erkölcsi normák és az iskola értékrendjének különbözősége. A mélyszegénység egyre több 

jele mutatkozik az iskolában. Az anyagi gondok enyhítésére minden pályázati lehetőséget 
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megragadtak a gyermekek segítéséhez. Az IPR pályázati keretből a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulóknak iskolai felszereléseket biztosítottak, valamint osztálykiránduláson 

vehettek részt. 

 

Minden szociálisan rászoruló gyermeket felvettek a napközibe, ill. a menzára. A napközis 

ellátásban részesülő gyerekek száma csekélyebb mértékben emelkedett, mint ahogy a törvényi 

változások sejtették. Azoknak a tanulóknak, akik nem kívántak beiratkozni a napközibe vagy 

menzára, de részt kívántak venni valamilyen délutáni foglalkozáson, lehetőséget biztosítanak 

egy-egy napra is az étkezés igénybevételére. 

 

A napköziben egyre több a kiemelt figyelmet igénylő gyerek. Iskolai szinten is növekszik a 

számuk. Az egyénre szabott fejlesztő munka nem csak délelőtt, hanem délután is folytatódik. 

Előzetes felmérés alapján vehetnek részt a nagy választékot nyújtó tanórán kívüli 

elfoglaltságokon. Ezek közé tartoznak a tehetséggondozó programok, a különféle szakkörök a 

sport és művészeti programok. Az idei tanévben is lehetőségük nyílt a tanulóknak, hogy 

érdeklődési köreiknek megfelelően fejleszthessék tudásukat. Az elmúlt évhez képest több 

mint duplájára nőtt a lehetőségek száma. A 2012/2013-as tanévben 15 órát fordíthattak erre, 

míg az idei tanévben 33 óra állt rendelkezésükre.  

 

A bejáró tanulók az idei évben zömében VOLÁN buszokkal jutottak el az iskolába. Gyugy 

község esetében a délutáni hazamenetelnél a település önkormányzati finanszírozásból 

megoldotta, hogy korábban mehessenek haza a diákok, mint amire a járatos busszal 

lehetőségük volt. A korábbi gyakorlat kedvezőbb volt az iskola számára, mert az iskolabusz 

menetrendje rugalmasan illeszkedett a különböző foglalkozások, programok rendjéhez. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálattal szinte napi munkakapcsolatban állnak. Minden igazolatlan 

hiányzás alkalmával esetjelzést küldenek a Szolgálatnak, akik családlátogatások alkalmával 

kivizsgálják a hiányzások okait és tájékoztatják a szülőket a hiányzások jogi 

következményeiről. A szolgálat munkatársai azonnal intézkednek kérésükre, ennek ellenére 

több ízben nem sikerült megelőzni a komolyabb ügyeket. 

A CKÖ helyi vezetőjével szorosan összefogva csekély mértékben ugyan, de valamelyest 

visszaszorították az engedély nélküli iskolaelhagyást. 

 

A Családsegítő Központ munkatársa minden esetjelzésünket kivizsgálta és írásban reflektált. 

Legtöbbször igazolatlan hiányzások, tanulási problémák, felszerelések hiánya miatt kellett 

intézkedni, ill. a negyedévi értékelő fogadóórára hívták fel a szülők figyelmét.  

 

Az osztályfőnökök igyekeznek az igazolatlan hiányzást haladéktalanul jelezni felszólítás, ill. 

feljelentés formájában. Ebben a tanévben eddig összesen 13 tanuló mulasztott igazolatlanul 

összesen 841 órában (közülük több HHH-s) ebből 11 lengyeltóti összesen 682 órát hiányzott 

igazolatlanul. Az egy főre jutó 30-nál több igazolatlan órát 8 tanuló esetében mutattak ki. A 

jelzőrendszerrel jó a kapcsolatuk, a rendőrség képviselői is több alkalommal jártak az 

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

külső közvetítéssel pszichológus segítségét is több alkalommal igénybe vették elemző és 

közösségépítő foglalkozások tartása céljából olyan osztály esetén, ahol korábbi összevonás 

következtében a létszám nagyon megemelkedett. 

 

A beszámoló tükrében a nevelőtestületi értekezleten az iskola olyan program kidolgozását 

tűzte ki célul, amely a jelenlegi romló helyzet megállítására és a későbbiekben a javulására ad 
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lehetőséget. Megoldást nem a követelményi szint csökkentésében, sokkal inkább a tanulási 

attitűd emelésében és a képességbeli lemaradások, az esélykompenzáció növelésében látnak. 

 

 

4. A felügyeleti szervek által a gyermekvédelmi területen végzett és a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység ellenőrzése alkalmával tett megállapítások 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint felügyeleti szerv a jelen 

beszámolóval érintett időszakban szakmai ellenőrzést a hatáskörünkbe tartozó 

gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban nem végzett. 

 

Fenti felügyeleti szerv 2013. szeptember 17-én a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

által működtetett Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatát 

kétévenkénti rendszeres ellenőrzés keretében ellenőrizte, hogy az engedélyes a 

jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Az 

ellenőrzés során hiányosságot nem talált, azonban megállapította és javasolja, hogy „az 

esetszámokat, a súlyos problémákkal küzdő családokkal kapcsolatos napi tevékenységet, 

valamint a településen élők gyermekszámát figyelembe véve fontos volna a családgondozók 

leterheltségének csökkentése miatt legalább még egy családgondozót alkalmazni, az 

intézményvezető helyettest mentesíteni a családgondozói feladatok alól.” 

 

Ugyanezen a napon az Alapszolgáltatási Központ Bölcsőde telephelyén végzett a fenti 

hatóság ellenőrzést a Marcali Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének bevonásával, 

melynek során egészségügyi hiányosság nem merült fel, továbbá megállapításra került, hogy 

az engedélyes a jogszabályoknak megfelelően működik. 

 

5. 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.       

 

6. A bűnmegelőzés 

 

Gyermek, illetve fiatalkorú bűnelkövetők száma a Fonyódi Rendőrkapitányság 

statisztikai adatszolgáltatása szerint 2013. évben: 

 

a, gyermekkorú (14 év alatti) bűnelkövető: nem volt 

b, Lengyeltóti fiatalkorú elkövető: 

   

- 3 db lopás                                          

- 2 db betöréses lopás 

- 2 db besurranás          

- 1 db garázdaság bűntett. 

 



 14 

A Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya beszámolója szerint az elkövetett cselekményekből 

látható, hogy elsősorban a vagyon elleni cselekmények (lopás, betöréses lopás, besurranás) 

vannak többségben. A bűnelkövetés okairól megállapítható, hogy a pillanatnyi pénzhiány, 

illetve az adott alkalom motiválta az elkövetőket. 

Garázdaság a hirtelen fellépő konfliktus helytelen kezeléséből, vagy a vélt vagy valós sérelem 

erőszakos kezeléséből adódtak. 

A fenti, fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények számának csökkentése, a 

bűncselekmények megelőzése érdekében folyamatos bűnmegelőzési előadásokat szerveznek 

az általános iskolában. Kialakult gyakorlat, az iskola és a rendőrség szervezésében az érintett 

korosztály szüleinek szülői értekezlet tartása. Ennek keretében előadások hangzanak el a 

büntethetőségről, a helyes magatartásformákról. 

Döntés született arról, hogy az iskolában elkövetett súlyos fegyelmezetlenség esetén a 

rendőrség képviselteti magát a fegyelmi meghallgatásokon. 

 

A Fonyódi Rendőrkapitányság által megvalósított bűnmegelőzési program 2013-ban: 

Az év folyamán a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatával közös 

szervezésben több alkalommal bűnmegelőzési előadásokat tartott a kábítószer káros 

hatásairól, az áldozattá válás okairól az általános iskola tanulóinak. Az iskolában iskolarendőr 

működik; felkérés esetén a rendőrség a szülői értekezleteken is részt vesz.  

 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek között együttműködés 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai külön szabadidős programokat nem szerveznek. A 

Gyermekjóléti Szolgálat és a Fodor András Általános Iskola bűnmegelőzési előadásokat, 

foglalkozásokat szervezett.                                                         

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

Alapszolgáltatási Központon keresztül – továbbá a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 

szűkös anyagi lehetőségeikhez mérten, jellemzően karitatív tevékenységükkel támogatják a 

rászoruló, gyermekeket nevelő családokat.  

 

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített átfogó értékelését 

megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 20. 

 

                                                                                                            Dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                                      Jegyző 
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Az előterjesztés elkészítésében közreműködtek: 

 

Dávid Jánosné főmunkatárs 

Gazdagné Fulmer Judit igazgató                               

Nyers Györgyi intézményvezető 

Sebestyénné Lédig Éva családgondozó 

Vohl Zsuzsanna óvodavezető 

Harsányi Éva óvodavezető-helyettes 

Marics Mariann bölcsődevezető             

Hegedűs János r.alezredes, osztályvezető 

Böröndi Franciska aljegyző 


