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Fax.: 06-(76) - 449-055

B E S Z Á M O L Ó
2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. /6/ bekezdésében foglaltak szerint a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év
május 31.-ig átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
A beszámolót a 149/1997. /IX.10./ Kormányrendelet /Gyer/ 10. számú melléklete szerinti
tematikát alapul véve kell elkészíteni az alábbi tartalmi követelményekre tekintettel.
Az Önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőre
vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot
terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4./ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5./ Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6./ A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
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7./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
Hivatkozással a fentebb említett kormányrendeletben körülírt tartalmi követelményekre az
alábbi beszámolót terjesztem elő.

I./ Lakitelek demográfiai mutatói:
-

a község lakosságának száma:
ebből
férfi:
nő:

4945 fő
2426 fő
2519 fő

-

0-18 éves korosztály:
ebből

1002 fő
503
499

fiú:
leány:

II./ Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
biztosítása:
a) Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény
A többször módosított 1997.évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény) 19-20. §-ban, a módosított 149/1997. /IX. 10/ Kormány rendelete
alapján, a települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapítja meg a jogosultságot, ha
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020. évben 28.500 Ft.)
a) 145 %-át, ami 2020. évben 41 325 Ft.
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő gondozza
- ha a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos
- ha a gyermek nagykorúvá vált
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%át ami 2020. évben 38 475 Ft.
c) vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének harmincszorosát
(855 000 Ft.) vagy
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
(1.995.000 Ft.)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi kétszeri pénzbeli támogatásának összege:
6 000 Ft./fő.
Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek esetében 6 500 Ft/fő
Az Önkormányzat 2020. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén
augusztusban 109 fő részére: 673 500 Ft-ot,
ebből: 39 fő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete miatt 6 500 Ft/fő:
összesen: 253 500 Ft
novemberben 92 fő részére: 568 500 Ft-ot fizetett ki
ebből: 33 fő hátrányos, halmozottan hátrányos helyezte miatt 6 500 Ft/fő
összesen: 214 500 Ft.
melynek 100%-át az állami költségvetés biztosította.
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2020. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2020. december
31.-én: 45 család, ebből 19 egyedül nevelő szülő.
A kedvezményre jogosultak száma 2020. december 31.-én: 91 fő (kiskorú), és 4 fő (nagykorú)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet 8 esetben utasítottunk el, ennek
oka, hogy a becsatolt jövedelemigazolások alapján a közös háztartásban élők egy főre jutó
havi jövedelme meghaladta a törvényben előírt összeget, így nem volt törvényi lehetőség a
megállapításra.
Fellebbezés nem érkezett az elutasításokra.
Gyermekétkeztetés:
A bölcsődében, óvodában, illetve az iskolai napközi otthonban a gyermekétkeztetés
biztosított. A gyermekvédelmi törvény értelmében a kedvezmények szerint van térítésmentes,
ill. 50%-os, amelyet alanyi jogon, illetve méltányosságból állapítunk meg.
2020. évben étkezésben részesülők átlagos száma: 340 fő
A térítési díjra tervezett összeg: 69 441 037 Ft. ezzel szemben a felhasználás: 65 013 636 Ft.
(magába foglalja, a nagycsaládosok, a beteg gyermekek valamint az egyedülálló szülő
gyermekének kedvezményes étkezését is).

III.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások bemutatása:
A lakiteleki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás keretein belül 2013. július 01-től látja el a családsegítést az 1993. évi III. törvény 64.
§-a szerinti, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 39. § -a és a 40. §-a szerinti gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat a család- és gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó
alappilléreként Tiszaalpárral közösen.
2013. szeptember 01-től Nyárlőrinc is Tagja lett a Társulásnak. Gesztortelepülésként
Tiszaalpár látja el a pénzügyi és munkaszervezeti feladatokat.
Fenntartó neve:
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Székhelye:
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
A szolgáltató neve: Család- és Gyermekjóléti szolgálat
A szolgáltató címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46.
A szolgáltató elérhetőségei: Tel: 06-76/449-034 ill. 06-70/198-7420
E-mail: csaladsegito@lakitelek.hu
Illetékességi területe: Lakitelek község közigazgatási területe.
A 2020-as év során együttműködési megállapodás alapján 33 család került alapellátás
nyilvántartásába valamilyen segítséget, támogatást igényelve, ebben összesen 102 fő volt
érintett.
2020-ban 151 fő vett igénybe egyszeri esetkezelést – ebből 37 fő kiskorú volt érintett -,
összesen 520 alkalommal.
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Gyermekjóléti körben 27 család 43 fő gyermekét érintette rendszeres gondozási
tevékenység, melynek nagy hányadát családi konfliktus, családon belüli testi-lelki
bántalmazás és a kiskorúak elhanyagolása tette ki. Esetükben pszichológusi megsegítés,
szülők közötti konfliktuskezelés, életvezetési tanácsadás, a család életének szoros nyomon
követése vált szükségessé.
2 család esetében történt járőrszolgálati kivonulás - több alkalommal is -, mely 3 fő kiskorút
érintett. Mindkét esetben bírósági szakba került az ügy.
A Szolgálat tapasztalata szerint évről évre emelkedik a gyermekintézménybe való
beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek száma, ill. ezzel egyenes arányosan nő az
igazolatlan hiányzások óraszáma is.
A járványügyi helyzet következtében itt is jelentős változás figyelhető meg, hiszen a
bevezetett online oktatásból adódóan szinte nullára redukálódott a Szolgálathoz érkező
jelzések száma igazolatlan hiányzás ügyében is.
2020-ban 20 fő kiskorú alapellátás nyilvántartása szűnt meg évközben. Ebből 2 fő kiskorú
ügyében esetátadás történt - a család lakóhelyváltozása miatt - az illetékes Szolgálat részére.
Gyermekjóléti ügykörben az évközben újként megjelent esetek száma növekedett az előző
évhez viszonyítva.
A legtöbb kapcsolatfelvételt ismét a jelzőrendszer kezdeményezte a Szolgálatnál.
Az elsődleges probléma szerint – sajnos - ismét a családi kapcsolatok zavara, konfliktusa, a
lelki és fizikai bántalmazások megjelenése határozta meg a gyermekvédelmi feladatokat.
A destruktív családi kapcsolatok talaján kialakulva magas a lelki-mentális, pszichiátriai
problémával és szenvedélybetegséggel küzdő egyének száma.
A rossz problémamegoldó stratégia alkalmazásával sok szülőnél szenvedélybetegség, vagy
gyógyszerfüggőség -, esetleg mindkettő - alakul ki az „önfeszültség” csökkentése érdekében.
Az elmúlt évben ismételten főleg a nőket érintette ez a problémakör.
Ezen családok komplex segítő folyamatban részesülnek, melyek nagy erőfeszítést igényelnek
a család minden tagja részéről. Előfordul, hogy a támogatás ellenére sem képesek megoldani
függőségi problémájukat.
A második magasabb esetszámot – a családi kapcsolatok zavara mellett – az ügyintézésekkel
kapcsolatos esetvezetés adta.
A magatartási problémával küzdő gyermeket nevelő családok száma növekedett, hiszen a
gyermekek, családtagok otthon tartózkodása a járványügyi helyzet alatt felerősítette a
családtagok közötti destruktív kapcsolati működést, nevelési problémát.
Az elmúlt évben is a környezeti és magatartási főcsoporté volt a vezető veszélyeztető ok. Az
előzőekben is láthattuk, hogy a kettő szorosan összefügg, ezért a család szintjén szükséges
hathatós szülői magatartási szabályokat kialakítani a pozitív változás elérése reményében, a
veszélyeztetés megszüntetése érdekében.
V é d e l e mb e v é t e l
2020-ban összesen 9 fő gyermek volt hatósági védelem alatt.
Új esetként 3 fő kiskorú védelembe vételét vizsgálta a tiszakécskei Hatósági, Gyámügyi
Osztály. Mindhárom esetben jogerős hatósági intézkedés történt szülői veszélyeztető
magatartás miatt.
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Évközben 5 fő kiskorú védelembe vétele szünt meg, ebből 1 fő gyermek esetében családba
fogadás történt, mivel a szülők hosszas gondozási folyamat ellenére sem voltak „képesek
önerőből” megszüntetni a kiskorú veszélyeztetettségét.
50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás ügyében nem kapott jelzést a Szolgálat, így
védelembe vétel sem történt ezen oknál fogva.
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása nem vált szükségessé az előbbi ok
miatt.
2020. december 31-én 7 fő védelemben lévő kiskorút tartott nyilván a Szolgálat.
Nevelésbe vétel
2020-ban 1 fő újszülött esetében történt azonnali nevelésbe vétel, mely azt jelenti, hogy a
szülő nem vihette otthonába gyermekét a kórházból, mivel korábban a hatóság megvonta a
szülők felügyeleti jogát veszélyeztető magatartás miatt.
Átmeneti gondozásban részesülő gyermek családjával végzett gondozási tevékenység 2 család
esetében valósult meg, melyben 5 fő kiskorú volt érintett.
Ideiglenes hatályú elhelyezés 2 fő kiskorú esetében valósult meg krízisintervenció keretében.
Krízisintervenció
2020-ban járőrszolgálati jelzés alapján történt kríziskezelés településünkön, melynek
következtében 2 fő kiskorú azonnali ideiglenes hatályú elhelyezése vált szükségessé lakóhely
és ellátás hiánya miatt. A kiskorúak és szülője korábban nem lakiteleki illetékességű lakosok
voltak, azonban azonnali elhelyezésükről szükségessé vált gondoskodni.
Utógondozás
2020-ban nem történt utógondozás Lakitelek településen.
V e s z é l y e z t e t e t t s é g i é s z l e l ő é s j e l z ő r e n d s z e r mű k ö d t e t é s e
A Szolgálat megfelelő kommunikációs csatornát, ill. sikeres, szakmai kapcsolatot épített ki a
tagok nagyobb hányadával. Esetükben az információ áramlás gyorsnak és hatékonynak
mondható.
A Szolgálat 2017-ben személyesen kereste és hívta meg a helyi polgárőrség vezetőjét a
települési jelzőrendszer szakmai munkájába, azonban a rendszeres írásos és személyes
meghívás ellenére sem vesznek részt e feladatellátásban sajnálatos módon.
A kialakult járványügyi helyzet a települési jelzőrendszer szakmai munkájára is rányomta
bélyegét.
Az év folyamán nem volt lehetőség maradéktalanul megtartani az évi hat kötelező
szakmaközi megbeszélést. A személyes jelenlétű esetkonferenciákat háttérbe kellett szorítani,
illetve csökkenteni kellett mind az ügyfelekkel, mind szakmai személyzettel történő
személyes kapcsolatok számát. Előtérbe kerültek az elektronikus és telefonos
kapcsolattartások, ügyintézések.
A szakmaközi megbeszélések állandó vendégei és szakmai képviselői a Család- és
Gyermekjóléti Központ – jelzőrendszeri tanácsadó, esetmenedzserek, iskolai-óvodai
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szociális segítő - munkatársai is, akik hatékonyan segítik a települési jelzőrendszer szakmai
munkáját.
A tagok változó intenzivitással jelentek meg a szakmaközi megbeszéléseken.
Az Éves Jelzőrendszeri Tanácskozás megtartásra került a rossz járványügyi helyzet ellenére
is - miniszteri utasításra - 2021. február 25-én.
A Tanácskozáson több társszakma nem képviseltette magát, illetve nem készítette el
beszámolóját az elmúlt évre vonatkozóan.
Az Éves Jelzőrendszeri Tanácskozáson nem jelent meg:
• polgárőrség
• az I. számú házi orvos
• a II. számú házi orvos
• a házi gyermekorvos – jelezte hiányzását
• a Római Katolikus Egyház képviselője
• a Református Egyház képviselője
• Gondozási Központ vezetője – jelezte hiányzását
• a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének elnöke
• a helyi oktatási intézmény képviselője
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. esetmenedzsere
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. jelzőrendszeri tanácsadója
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. iskolai-óvodai szoc. segítője- jelezte hiányzását
A Szolgálat az alábbi tagoktól nem megkapott írásos beszámolót:
• polgárőrség
• I. számú háziorvos
• II. számú háziorvos
• Római Katolikus plébános
• Református lelkész
• Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének elnöke
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. esetmenedzsere
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. jelzőrendszeri tanácsadója
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. iskolai-óvodai szoc. segítője.
A szakmai megbeszéléseken összehangolt munka folyik egész évben. Az „időben érkezett”
jelzéseknek köszönhetően „viszonylag” korán betudunk segíteni a családok
problémamegoldásának hatékony folyamatába, ezzel megelőzve a nagyobb súlyú problémák
kialakulását.
A tagok kölcsönösen együttműködtek a hétköznapokon is, saját hatáskörben, saját szakmai
eszközeikkel támogatják a családokat, ezzel elősegítik a gyermekek családban történő
nevelkedését a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
A szakmai protokoll kötelező iránymutatását alkalmazni kell a védelembe vételi és
megszüntető eljárások előtt- alatt- és után.
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A jelzések száma nagymértékben csökkent az előző évekhez viszonyítva, melyben ismételten
szerepet játszhatott az országos járványügyi helyzet. Egyrészt azért, mert a különböző
társszakmáknak jóval kisebb rálátásuk lett a korlátozási intézkedések bevezetésével a
családok működésére, helyzetére, másrészt a jelenléti oktatás ideiglenes felfüggesztésével
nem érkeztek jelzések igazolatlan hiányzás miatt, mint ahogy ezt a fenti táblázatban is
láthatjuk.
A jelzések okai 2020-ban is széles skálán mozogtak:
• kiskorú veszélyeztetése szülő által 11 db
• eltűnt-megkerült 4 db
• különélő szülő kapcsolattartása 4 db
• ellátás hiánya /felnőtt/ 4 db
• élelem hiánya /felnőtt/3 db
• családon belüli bántalmazás 1db
• családon belüli konfliktus 1db
• igazolatlan hiányzás 1 db
• iskolai zsarolás 1 db
• szülő pszichés terheltsége 1db
• élelem visszautasítása 1 db
• elfogultság 1 db
• fűtés hiánya 1 db
• tűzifa hiánya 1 db
• gondnokság alá helyezés megindításának szükségessége 1 db
• hazaszállítás eü.-i intézményből 1 db
• kapcsolatfelvétel hiánya 1db
• kormányablak ügyintézés segítségét kéri 1 db
• várandóság /felnőtt/ 1 db
• újszülött érkezése 1 db
• közvetítés hiánya eü.-i szolgáltatáshoz 1 db
• kapcsolatfelvétel hiánya 1 db
Családsegítői körben 18 alkalommal érkezett jelzés, mely 14 főt érintett.
Gyermekjóléti körben 25 db jelzés érkezett, melyben összesen 34 fő kiskorú volt érintett.
A Család- és Gyermekjóléti Központba 10 db jelzést továbbított a Szolgálat további
intézkedés céljából.
A Központból 2 db jelzés érkezett a Szolgálat felé.
Illetékesség hiánya miatt 1 esetben vált szükségessé tovább küldeni a jelzést két település
Szolgálata felé.
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IV.) Ellenőrzések:
A felügyeleti szerv Gyámhatóságunknál 2020. évben ellenőrzést nem tartott.
V.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
A Gyámhatóság jegyzői hatáskörében tett intézkedések során messzemenően alapozunk a jól
kialakult jelzőrendszer képviselőinek véleményére, így tartalmas kapcsolatunk alakult ki a
Gyermekjóléti szolgálattal, a bölcsődével, az óvodával, az általános iskolával, vezetőivel, és
gyermekvédelmi felelőseivel. Közösen azon munkálkodunk, hogy alapellátás keretében
megoldjuk a családok problémáit, elsődlegesen a gyermekek érdekében.
VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása:
Bűnmegelőzési program készült. Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, akik szükség
esetén készséggel állnak rendelkezésünkre, segítségünkre.
Az általános iskola rendőrei fontos információval látja el az intézmény gyermekvédelmi
felelősét. Mindezek mellett diákoknak tájékoztatást és/vagy előadást tart a prevenció
érdekében és a kialakult ügyek érdekében koordinál. Szakmai tudásával támogatja a
pedagógusokat. Továbbá osztályfőnöki órák és az etika tantárgy keretében is foglalkoznak az
általános iskolások életre való felkészítésével.
Az általános iskolában és óvodában 1 fő gyermekvédelmi felelős dolgozik, több mint 650
gyermek védelmében, aki szorosan együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal.
VII.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Lakiteleki Torna Egylet
Könyvtári Közösségekért Alapítvány
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete

prevenció, szabadidős programok
prevenció, szabadidős programok
prevenció, szabadidős programok
prevenció, szabadidős programok
prevenció, szabadidős programok

A fenti szervezetek főként a szabadidős programokban működnek közre az ifjúsággal.
Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak elfogadását.

Lakitelek, 2021. május 25.

Gigor Éva
családsegítő

Dr. Szikszai Emőke
jegyző

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003
Fax.: 06-(76) - 449-055

B E S Z Á M O L Ó
2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. /6/ bekezdésében foglaltak szerint a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év
május 31.-ig átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
A beszámolót a 149/1997. /IX.10./ Kormányrendelet /Gyer/ 10. számú melléklete szerinti
tematikát alapul véve kell elkészíteni az alábbi tartalmi követelményekre tekintettel.
Az Önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőre
vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot
terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4./ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5./ Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6./ A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
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7./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
Hivatkozással a fentebb említett kormányrendeletben körülírt tartalmi követelményekre az
alábbi beszámolót terjesztem elő.

I./ Lakitelek demográfiai mutatói:
-

a község lakosságának száma:
ebből
férfi:
nő:

4945 fő
2426 fő
2519 fő

-

0-18 éves korosztály:
ebből

1002 fő
503
499

fiú:
leány:

II./ Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
biztosítása:
a) Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény
A többször módosított 1997.évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény) 19-20. §-ban, a módosított 149/1997. /IX. 10/ Kormány rendelete
alapján, a települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapítja meg a jogosultságot, ha
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020. évben 28.500 Ft.)
a) 145 %-át, ami 2020. évben 41 325 Ft.
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő gondozza
- ha a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos
- ha a gyermek nagykorúvá vált
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%át ami 2020. évben 38 475 Ft.
c) vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének harmincszorosát
(855 000 Ft.) vagy
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
(1.995.000 Ft.)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi kétszeri pénzbeli támogatásának összege:
6 000 Ft./fő.
Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek esetében 6 500 Ft/fő
Az Önkormányzat 2020. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén
augusztusban 109 fő részére: 673 500 Ft-ot,
ebből: 39 fő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete miatt 6 500 Ft/fő:
összesen: 253 500 Ft
novemberben 92 fő részére: 568 500 Ft-ot fizetett ki
ebből: 33 fő hátrányos, halmozottan hátrányos helyezte miatt 6 500 Ft/fő
összesen: 214 500 Ft.
melynek 100%-át az állami költségvetés biztosította.
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2020. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2020. december
31.-én: 45 család, ebből 19 egyedül nevelő szülő.
A kedvezményre jogosultak száma 2020. december 31.-én: 91 fő (kiskorú), és 4 fő (nagykorú)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet 8 esetben utasítottunk el, ennek
oka, hogy a becsatolt jövedelemigazolások alapján a közös háztartásban élők egy főre jutó
havi jövedelme meghaladta a törvényben előírt összeget, így nem volt törvényi lehetőség a
megállapításra.
Fellebbezés nem érkezett az elutasításokra.
Gyermekétkeztetés:
A bölcsődében, óvodában, illetve az iskolai napközi otthonban a gyermekétkeztetés
biztosított. A gyermekvédelmi törvény értelmében a kedvezmények szerint van térítésmentes,
ill. 50%-os, amelyet alanyi jogon, illetve méltányosságból állapítunk meg.
2020. évben étkezésben részesülők átlagos száma: 340 fő
A térítési díjra tervezett összeg: 69 441 037 Ft. ezzel szemben a felhasználás: 65 013 636 Ft.
(magába foglalja, a nagycsaládosok, a beteg gyermekek valamint az egyedülálló szülő
gyermekének kedvezményes étkezését is).

III.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások bemutatása:
A lakiteleki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás keretein belül 2013. július 01-től látja el a családsegítést az 1993. évi III. törvény 64.
§-a szerinti, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 39. § -a és a 40. §-a szerinti gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat a család- és gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó
alappilléreként Tiszaalpárral közösen.
2013. szeptember 01-től Nyárlőrinc is Tagja lett a Társulásnak. Gesztortelepülésként
Tiszaalpár látja el a pénzügyi és munkaszervezeti feladatokat.
Fenntartó neve:
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Székhelye:
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
A szolgáltató neve: Család- és Gyermekjóléti szolgálat
A szolgáltató címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46.
A szolgáltató elérhetőségei: Tel: 06-76/449-034 ill. 06-70/198-7420
E-mail: csaladsegito@lakitelek.hu
Illetékességi területe: Lakitelek község közigazgatási területe.
A 2020-as év során együttműködési megállapodás alapján 33 család került alapellátás
nyilvántartásába valamilyen segítséget, támogatást igényelve, ebben összesen 102 fő volt
érintett.
2020-ban 151 fő vett igénybe egyszeri esetkezelést – ebből 37 fő kiskorú volt érintett -,
összesen 520 alkalommal.
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Gyermekjóléti körben 27 család 43 fő gyermekét érintette rendszeres gondozási
tevékenység, melynek nagy hányadát családi konfliktus, családon belüli testi-lelki
bántalmazás és a kiskorúak elhanyagolása tette ki. Esetükben pszichológusi megsegítés,
szülők közötti konfliktuskezelés, életvezetési tanácsadás, a család életének szoros nyomon
követése vált szükségessé.
2 család esetében történt járőrszolgálati kivonulás - több alkalommal is -, mely 3 fő kiskorút
érintett. Mindkét esetben bírósági szakba került az ügy.
A Szolgálat tapasztalata szerint évről évre emelkedik a gyermekintézménybe való
beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek száma, ill. ezzel egyenes arányosan nő az
igazolatlan hiányzások óraszáma is.
A járványügyi helyzet következtében itt is jelentős változás figyelhető meg, hiszen a
bevezetett online oktatásból adódóan szinte nullára redukálódott a Szolgálathoz érkező
jelzések száma igazolatlan hiányzás ügyében is.
2020-ban 20 fő kiskorú alapellátás nyilvántartása szűnt meg évközben. Ebből 2 fő kiskorú
ügyében esetátadás történt - a család lakóhelyváltozása miatt - az illetékes Szolgálat részére.
Gyermekjóléti ügykörben az évközben újként megjelent esetek száma növekedett az előző
évhez viszonyítva.
A legtöbb kapcsolatfelvételt ismét a jelzőrendszer kezdeményezte a Szolgálatnál.
Az elsődleges probléma szerint – sajnos - ismét a családi kapcsolatok zavara, konfliktusa, a
lelki és fizikai bántalmazások megjelenése határozta meg a gyermekvédelmi feladatokat.
A destruktív családi kapcsolatok talaján kialakulva magas a lelki-mentális, pszichiátriai
problémával és szenvedélybetegséggel küzdő egyének száma.
A rossz problémamegoldó stratégia alkalmazásával sok szülőnél szenvedélybetegség, vagy
gyógyszerfüggőség -, esetleg mindkettő - alakul ki az „önfeszültség” csökkentése érdekében.
Az elmúlt évben ismételten főleg a nőket érintette ez a problémakör.
Ezen családok komplex segítő folyamatban részesülnek, melyek nagy erőfeszítést igényelnek
a család minden tagja részéről. Előfordul, hogy a támogatás ellenére sem képesek megoldani
függőségi problémájukat.
A második magasabb esetszámot – a családi kapcsolatok zavara mellett – az ügyintézésekkel
kapcsolatos esetvezetés adta.
A magatartási problémával küzdő gyermeket nevelő családok száma növekedett, hiszen a
gyermekek, családtagok otthon tartózkodása a járványügyi helyzet alatt felerősítette a
családtagok közötti destruktív kapcsolati működést, nevelési problémát.
Az elmúlt évben is a környezeti és magatartási főcsoporté volt a vezető veszélyeztető ok. Az
előzőekben is láthattuk, hogy a kettő szorosan összefügg, ezért a család szintjén szükséges
hathatós szülői magatartási szabályokat kialakítani a pozitív változás elérése reményében, a
veszélyeztetés megszüntetése érdekében.
V é d e l e mb e v é t e l
2020-ban összesen 9 fő gyermek volt hatósági védelem alatt.
Új esetként 3 fő kiskorú védelembe vételét vizsgálta a tiszakécskei Hatósági, Gyámügyi
Osztály. Mindhárom esetben jogerős hatósági intézkedés történt szülői veszélyeztető
magatartás miatt.
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Évközben 5 fő kiskorú védelembe vétele szünt meg, ebből 1 fő gyermek esetében családba
fogadás történt, mivel a szülők hosszas gondozási folyamat ellenére sem voltak „képesek
önerőből” megszüntetni a kiskorú veszélyeztetettségét.
50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás ügyében nem kapott jelzést a Szolgálat, így
védelembe vétel sem történt ezen oknál fogva.
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása nem vált szükségessé az előbbi ok
miatt.
2020. december 31-én 7 fő védelemben lévő kiskorút tartott nyilván a Szolgálat.
Nevelésbe vétel
2020-ban 1 fő újszülött esetében történt azonnali nevelésbe vétel, mely azt jelenti, hogy a
szülő nem vihette otthonába gyermekét a kórházból, mivel korábban a hatóság megvonta a
szülők felügyeleti jogát veszélyeztető magatartás miatt.
Átmeneti gondozásban részesülő gyermek családjával végzett gondozási tevékenység 2 család
esetében valósult meg, melyben 5 fő kiskorú volt érintett.
Ideiglenes hatályú elhelyezés 2 fő kiskorú esetében valósult meg krízisintervenció keretében.
Krízisintervenció
2020-ban járőrszolgálati jelzés alapján történt kríziskezelés településünkön, melynek
következtében 2 fő kiskorú azonnali ideiglenes hatályú elhelyezése vált szükségessé lakóhely
és ellátás hiánya miatt. A kiskorúak és szülője korábban nem lakiteleki illetékességű lakosok
voltak, azonban azonnali elhelyezésükről szükségessé vált gondoskodni.
Utógondozás
2020-ban nem történt utógondozás Lakitelek településen.
V e s z é l y e z t e t e t t s é g i é s z l e l ő é s j e l z ő r e n d s z e r mű k ö d t e t é s e
A Szolgálat megfelelő kommunikációs csatornát, ill. sikeres, szakmai kapcsolatot épített ki a
tagok nagyobb hányadával. Esetükben az információ áramlás gyorsnak és hatékonynak
mondható.
A Szolgálat 2017-ben személyesen kereste és hívta meg a helyi polgárőrség vezetőjét a
települési jelzőrendszer szakmai munkájába, azonban a rendszeres írásos és személyes
meghívás ellenére sem vesznek részt e feladatellátásban sajnálatos módon.
A kialakult járványügyi helyzet a települési jelzőrendszer szakmai munkájára is rányomta
bélyegét.
Az év folyamán nem volt lehetőség maradéktalanul megtartani az évi hat kötelező
szakmaközi megbeszélést. A személyes jelenlétű esetkonferenciákat háttérbe kellett szorítani,
illetve csökkenteni kellett mind az ügyfelekkel, mind szakmai személyzettel történő
személyes kapcsolatok számát. Előtérbe kerültek az elektronikus és telefonos
kapcsolattartások, ügyintézések.
A szakmaközi megbeszélések állandó vendégei és szakmai képviselői a Család- és
Gyermekjóléti Központ – jelzőrendszeri tanácsadó, esetmenedzserek, iskolai-óvodai
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szociális segítő - munkatársai is, akik hatékonyan segítik a települési jelzőrendszer szakmai
munkáját.
A tagok változó intenzivitással jelentek meg a szakmaközi megbeszéléseken.
Az Éves Jelzőrendszeri Tanácskozás megtartásra került a rossz járványügyi helyzet ellenére
is - miniszteri utasításra - 2021. február 25-én.
A Tanácskozáson több társszakma nem képviseltette magát, illetve nem készítette el
beszámolóját az elmúlt évre vonatkozóan.
Az Éves Jelzőrendszeri Tanácskozáson nem jelent meg:
• polgárőrség
• az I. számú házi orvos
• a II. számú házi orvos
• a házi gyermekorvos – jelezte hiányzását
• a Római Katolikus Egyház képviselője
• a Református Egyház képviselője
• Gondozási Központ vezetője – jelezte hiányzását
• a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének elnöke
• a helyi oktatási intézmény képviselője
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. esetmenedzsere
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. jelzőrendszeri tanácsadója
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. iskolai-óvodai szoc. segítője- jelezte hiányzását
A Szolgálat az alábbi tagoktól nem megkapott írásos beszámolót:
• polgárőrség
• I. számú háziorvos
• II. számú háziorvos
• Római Katolikus plébános
• Református lelkész
• Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének elnöke
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. esetmenedzsere
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. jelzőrendszeri tanácsadója
• a tiszakécskei CSGYJ.KP. iskolai-óvodai szoc. segítője.
A szakmai megbeszéléseken összehangolt munka folyik egész évben. Az „időben érkezett”
jelzéseknek köszönhetően „viszonylag” korán betudunk segíteni a családok
problémamegoldásának hatékony folyamatába, ezzel megelőzve a nagyobb súlyú problémák
kialakulását.
A tagok kölcsönösen együttműködtek a hétköznapokon is, saját hatáskörben, saját szakmai
eszközeikkel támogatják a családokat, ezzel elősegítik a gyermekek családban történő
nevelkedését a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
A szakmai protokoll kötelező iránymutatását alkalmazni kell a védelembe vételi és
megszüntető eljárások előtt- alatt- és után.
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A jelzések száma nagymértékben csökkent az előző évekhez viszonyítva, melyben ismételten
szerepet játszhatott az országos járványügyi helyzet. Egyrészt azért, mert a különböző
társszakmáknak jóval kisebb rálátásuk lett a korlátozási intézkedések bevezetésével a
családok működésére, helyzetére, másrészt a jelenléti oktatás ideiglenes felfüggesztésével
nem érkeztek jelzések igazolatlan hiányzás miatt, mint ahogy ezt a fenti táblázatban is
láthatjuk.
A jelzések okai 2020-ban is széles skálán mozogtak:
• kiskorú veszélyeztetése szülő által 11 db
• eltűnt-megkerült 4 db
• különélő szülő kapcsolattartása 4 db
• ellátás hiánya /felnőtt/ 4 db
• élelem hiánya /felnőtt/3 db
• családon belüli bántalmazás 1db
• családon belüli konfliktus 1db
• igazolatlan hiányzás 1 db
• iskolai zsarolás 1 db
• szülő pszichés terheltsége 1db
• élelem visszautasítása 1 db
• elfogultság 1 db
• fűtés hiánya 1 db
• tűzifa hiánya 1 db
• gondnokság alá helyezés megindításának szükségessége 1 db
• hazaszállítás eü.-i intézményből 1 db
• kapcsolatfelvétel hiánya 1db
• kormányablak ügyintézés segítségét kéri 1 db
• várandóság /felnőtt/ 1 db
• újszülött érkezése 1 db
• közvetítés hiánya eü.-i szolgáltatáshoz 1 db
• kapcsolatfelvétel hiánya 1 db
Családsegítői körben 18 alkalommal érkezett jelzés, mely 14 főt érintett.
Gyermekjóléti körben 25 db jelzés érkezett, melyben összesen 34 fő kiskorú volt érintett.
A Család- és Gyermekjóléti Központba 10 db jelzést továbbított a Szolgálat további
intézkedés céljából.
A Központból 2 db jelzés érkezett a Szolgálat felé.
Illetékesség hiánya miatt 1 esetben vált szükségessé tovább küldeni a jelzést két település
Szolgálata felé.
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IV.) Ellenőrzések:
A felügyeleti szerv Gyámhatóságunknál 2020. évben ellenőrzést nem tartott.
V.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
A Gyámhatóság jegyzői hatáskörében tett intézkedések során messzemenően alapozunk a jól
kialakult jelzőrendszer képviselőinek véleményére, így tartalmas kapcsolatunk alakult ki a
Gyermekjóléti szolgálattal, a bölcsődével, az óvodával, az általános iskolával, vezetőivel, és
gyermekvédelmi felelőseivel. Közösen azon munkálkodunk, hogy alapellátás keretében
megoldjuk a családok problémáit, elsődlegesen a gyermekek érdekében.
VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása:
Bűnmegelőzési program készült. Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, akik szükség
esetén készséggel állnak rendelkezésünkre, segítségünkre.
Az általános iskola rendőrei fontos információval látja el az intézmény gyermekvédelmi
felelősét. Mindezek mellett diákoknak tájékoztatást és/vagy előadást tart a prevenció
érdekében és a kialakult ügyek érdekében koordinál. Szakmai tudásával támogatja a
pedagógusokat. Továbbá osztályfőnöki órák és az etika tantárgy keretében is foglalkoznak az
általános iskolások életre való felkészítésével.
Az általános iskolában és óvodában 1 fő gyermekvédelmi felelős dolgozik, több mint 650
gyermek védelmében, aki szorosan együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal.
VII.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Lakiteleki Torna Egylet
Könyvtári Közösségekért Alapítvány
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Szabó Mihály Polgárőr Egyesület
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete

prevenció, szabadidős programok
prevenció, szabadidős programok
prevenció, szabadidős programok
prevenció, szabadidős programok
prevenció, szabadidős programok

A fenti szervezetek főként a szabadidős programokban működnek közre az ifjúsággal.
Kérem a beszámoló megtárgyalását és annak elfogadását.

Lakitelek, 2021. május 25.

Gigor Éva
családsegítő

Dr. Szikszai Emőke
jegyző

