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Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 15. § (7) szerint a települési gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig 
tanácskozást szervez, melyen értékelik a jelzőrendszer előző évi működését. Településünkön 
a 2014. évi munka értékelésére összehívott tanácskozás 2015. március 25-én került 
megrendezésre. 
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvetetőjeként megküldöm a 
Kiszombor nagyközség területén végzett gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót, melyet 
a jelzőrendszer tájékoztatásra kötelezett tagjai készítettek el a múlt évi munkájukról. 

Az alábbi dokumentum a következő beszámolókat tartalmazza: 

• KSZGYI Gyermekjóléti szolgálat beszámolója 
• Dózsa György Általános Iskola beszámolója 
• Karátson Emília Óvoda beszámolója 
• KSZGYI Bölcsőde beszámolója 
• Kozma Anikó Védőnői beszámolója 
• Dr. Hegyes Ferenc háziorvosi beszámolója 
• Zsolczai István, pszichológus beszámolója 
• Kiszombori Rendőrőrs beszámolója 
• Kiszombor Nagyközség Jegyzőjének beszámolója 
• Makói Járás Járási Gyámhivatal kistérségi, összesített beszámolója (külön 

dokumentumban). 

Kérem a beszámolók megtárgyalását és elfogadását. 

Kiszombor, 2015. május 19. 
 
 Horváth Izabella 
                                                                                                          intézményvezető 
  
  



Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulnak megbélyegzettek lenni, 
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni, 

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulják bűnösnek érezni magukat, 
Ha a gyerekek toleráns légkörbe élnek, megtanulnak türelmesnek lenni, 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni, 
Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat, 

Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságot, 
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni, 

Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni, 
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. 

(Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben) 

A kiszombori gyermekjóléti szolgálat 2013. évi költözése óta, az Óbébai u. 11. szám alatt 
látja el tevékenységét. Önálló – kizárólagos használatú – irodában fogadjuk a hozzánk 
fordulókat. Itt megfelelő infrastrukturális háttér mellett, kellemes, bizalmas légkört teremtő 
helyen tudjuk az eseteket kezelni, megoldást keresni klienseink problémáira. 

GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉG 

Az alábbi táblázat az elmúlt tíz év éves forgalmának és gondozási esetszámainak alakulását 
mutatja. A forgalom és a gondozási esetszám mondhatni fordítottan arányos. Míg a forgalom 
majdhogynem folyamatos emelkedés mutat, a gondozottak száma stagnált, majd csökkent az 
évek során. A 2012-2013. év jelentős csökkenését a jogszabályi környezet változása hozta 
elsősorban. A gondozott esetszám csökkenése viszont nem azt jelenti, hogy kevesebb 
problémát kezeltünk. A fordított arányosságból két következetés vonható le. Egyrészről a 
tanácsadottak (gondozást egyenlőre nem igénylő esetek) számának növekedését, illetve az 
egy-egy gondozottra, - családra fordított idő jelentős növekedését feltételezi. 

Év Éves 
forgalom 

Alapellátás keretében 
gondozott 

gyermekek/családok 
száma 

Védelembe vett 
gyermekek/családok 

száma 

Alap + 
védelembe 

vett 
gyermek 

2005 774 30/16 11/3 41/19 
2006 487 55/25 16/8 71/33 
2007 765 48/25 22/8 70/33 
2008 830 45/24 12/7 57/31 
2009 915 33/16 20/6 53/22 
2010 876 28/24 32/16 60/40 
2011 939 14/10 40/18 54/28 
2012 1114 28/23 25/11 53/34 
2013 1043 26/15 13/7 39/22 
2014 1221 32/19 9/5 41/24 

1. táblázat – 10 év statisztikája 

A 2014. évben nyolc gyermek gondozása kezdődött meg új esetként. Ezek közül 2 gyermek 
született már gondozott családba, 1 gyermek bűncselekmény elkövetése miatt 



(beköltözőként), 5 gyermek esetében elsődlegesen iskolai problémák miatt került sor a 
gondozás megkezdésére. 

 Alap- 
ellátottak 

Védelembe 
vettek 

Nevelésbe vettek 
(vérszerinti szülő 

gondozás) 

Tanácsadottak Összesen 

Gyermek 32 9 4 154 199 
Család 19 6 3 83 111 

2. táblázat – 2014-es év 

Öt gyerek (három családból) védelembe vétele megszűnt az előző évben, helyzetük javulása, 
a veszélyeztető tényezők csökkenése miatt, az ő gondozásuk alapellátás keretében tovább 
folytatódott. Ez a szám 2015. évben tovább csökkent, jelenleg 5 védelembe vett gyerek van a 
településünkön. 
5 gyerek gondozása szűnt meg teljesen 2014. évben: 

• 2 nagykorúvá vált, 
• 2 költözés miatt, 
• 1 eredményesség (veszélyeztetettség megszűnése) miatt. 

Az átmeneti nevelésben lévő gyermekek száma évről évre stagnál, illetve csökken. A tavalyi 
évben 4 gyermek volt nevelésbe véve (az átmeneti és tartós nevelésbe vétel helyett 2014. 
évtől nevelésbe vétel szerepel minden családjából kiemelt gyermek státuszaként). Egy 
gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítása folyamatban van (továbbra is, 2013. év óta), két 
gyermek nevelésbe vételének rendkívüli felülvizsgálati eljárása kezdődött meg tavaly. Ők 
2015. év januárjában visszakerültek az édesanya háztartásába, felügyeletébe. Mivel ebben az 
évben már egy gyermek nevelésbe vételre került, így jelenleg 3 gyermek esetében lát el 
szolgálatunk vérszerinti szülő gondozást. 
A beszámoló időszakában szolgálatunk tanácsadás keretében 83 családdal került kapcsolatba 
– mely 154 gyermeket érintett. Ők azok a családok, ahol a probléma nem olyan nagyságú 
vagy jellegű, hogy gyermekjóléti gondoskodás váljon szükségessé. Túlnyomórészt 
ügyintézéshez, ellátások igényléséhez, információjutáshoz kérnek segítséget a családok. 
Egyre több alkalommal kerül sor konfliktuskezelésre is a tanácsadottak körében. Ilyen 
esetekben próbálunk mediálni a két fél között, több-kevesebb sikerrel. 
A tanácsadottak között szerepelnek a játszóházon, illetve más rendezvényünkön megjelent 
gyermekek is, illetve azok a családok is, ahol nyári étkezés igénybevételéhez nyújtottunk 
segítséget. 
A 2. táblázatból leolvasható, hogy szolgálatunk a tavalyi évben összesen 111 településünkön 
élő családdal került kapcsolatba, amely 199 gyermeket érintett. Ez a 18 év alatti Kiszombori 
lakosság 26,25%-a. 

KEZELT PROBLÉMÁK 

A hozzánk forduló vagy általunk megkeresett kliensek a legkülönfélébb problémákkal 
rendelkeznek. Az 1. ábra a szolgálatunk által kezelt problémák megoszlását mutatja négyféle 
megközelítésben. Kezelt problémák az ügyfelek összes, felmerült problémáját mutatja, 
melyekre fény derül a tanácsadás vagy gondozás folyamán. A gondozott és tanácsadott 
problémái kicsit árnyalttá teszik a problémák jellegét a két csoport között. Az elsődleges 
problémák a hozzánk fordulók legsúlyosabb, leginkább megoldásra váró problémáját jelentik.  
 



 
1. ábra – Szolgálat által kezelt problémák 

Az ábrából kitűnik, hogy az életviteli és az anyagi problémák közel azonos számban 
fordulnak elő klienseinknél. Ez az arány a gondozottaknál az életviteli, míg a tanácsadottaknál 
az anyagi gondok felé tolódik el. Az elsődleges problémánál – ami a család, a gyermek fő 
problémáját jelenti – viszont egyértelműen az életviteli problémák emelkednek ki. Jelentős 
számban okoz problémát a munkanélküliség (de csak az összes probléma felsorolásakor), 
illetve a gyermeknevelési és a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség is. Évek óta 
emelkedő tendenciát mutat a családi konfliktus is. Ez talán nem jelenti azt, hogy több a 
konfliktus, de azt mindenesetre feltételezi, hogy a családi,- párkapcsolati konfliktusokat nem 
tudják a családok, a párok segítség nélkül, illetve a gyermek esetleges veszélyeztetése nélkül 
megoldani. 
Az alábbi két diagramm a gondozottak illetve a tanácsadottak problémáinak a megoszlását 
látványosabb formában szemlélteti.  
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2. ábra – Gondozottak 

 

3. ábra - Tanácsadottak 
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PREVENCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, RENDEZVÉNYEK 

Nyárköszöntő rendezvény 
• 2014. június 7. napján. 
• 49 gyermek vett részt rajta. 
• Az intézmény feldíszítve, nyárra hangolódva fogadta a gyerekeket. 
• Ügyességi versenyek (pl.: joghurtevő verseny, lekváros kenyérevő verseny), 

henna festés – Kozma Anikó felajánlásában, lovaglás – két pónin, a Szalay Lovas 
Tanya felajánlásában, kétféle sütemény – a Napraforgó Idősek Klubja jóvoltából, 
és a családgondozók kézlenyomat készítéssel várta a gyerekeket. 

Nyári gyermekétkezés 
• Az előző évek gyakorlata szerint végzete a szolgálat az ingyenes étkezés 

igényfelmérését, és közreműködött a kiosztás lebonyolításában. 
• A napközi illetve a játszóház ideje alatt a gyerekek egy része az iskolában 

fogyasztotta el az ebédet, a többi gyermek ételhordóban szállítva, otthon 
fogyasztotta el. 

• 2007. évben még csak 50 fő, 2011. évben 72 fő, 2012. évben 75 fő, 2013. évben 79 
fő részesült egyszeri meleg étkezésben. 

• 2015. év nyarán 83 gyermek részesült ingyenes ebédben, napi szinten 79 adag 
ebédet fogyasztottak el. 

• Összesen a nyár folyamán 3476 adag ebéd került kiosztásra. 

Játszóház – 2014. év augusztus hónapban 
• A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által hirdetett, IFJ-Gy-14-B-15133 

azonosítószámú pályázat által 278.493. forintot nyert az intézmény, melyet 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 49.117. forinttal egészített ki. 

• Összesen 8 alkalommal, keddi és csütörtöki napokon szerveztünk programokat. 
• 56 gyermek (2013. évben 33 fő, 2012. évben 46 fő) vett részt rajta. 
• 10 fiatalkorú – akiknek többsége az előírt iskolai közösségi szolgálat egy részét 

teljesítette gyermekjóléti szolgálatunknál – segítette munkánkat. 
• Átlagosan alkalmanként 42 gyermek vett részt. 

 
4. ábra – Résztvevők száma 
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• A napi programok a következők voltak: 
o Nyitó rendezvény, „Kivagyok én ki vagy te?” ismerkedési nap 

hagyományőrző, önismeret fejlesztő és csapatépítő játékokkal. 
o „Kukorica Jancsi” – egész napos rendezvény, délelőtt kerékpáros, illetve 

lovas kocsis kirándulás a kukorica útvesztőbe, annak bejárása, majd a népi 
játékok kipróbálása, a délután folyamán kreatív elfoglaltság. 

o „Állat az ember barátja” – autóbuszos kirándulás a szegedi Vadasparkba. 
o „Ismerd meg és legyél büszke Kiszomborra” – akadályverseny a falu 

területén, nevezetes pontokat érintve. 
o „Mondj nemet” – prevenciós nap a rendőrséggel együttműködve, 

előadással, tesztekkel, kutyás bemutatóval. 
o „Kalandozás a múltban” – lovaglás és íjászkodás a Szalay Lovas Tanyán, 

egész napos program keretében. 
o „Mondj igent az egészségre” – egészségnap a védőnői szolgálattal 

közösen, sok csapatjátékkal és gyümölcssalátával. 
o „Itt a vége fuss el véle” – kerékpártúra a makói lombkorona sétányra, 

szalonnasütés, és meglepetés torta. Ezen a napon lehetőséget kaptak a 
szülők is a részvételre, mellyel 5 család is élt. 

• A programokat előzetesen meghirdettük, elsősorban hátrányos helyzetű 
gyermekeknek, azonban nem zártuk ki azokat az érdeklődő gyermekeket sem, akik 
hivatalosan anyagilag jobb helyzetben élnek. Az 5. ábra szemlélteti a résztvevő 
gyermekek családjában előforduló „rizikófaktorokat”. 
 

 

5. ábra – Résztvevők megoszlása 

• Programjainkat a nyert pályázatnak köszönhetően – az előző évekhez viszonyítva – 
színvonalasan tudtuk megrendezni, a gyerekeknek minden alkalommal meglepetés 
ajándékkal tudtunk szolgálni. Volt főtt kukorica, jégkrém, iskolában is hasznosítható 
ajándékok, illetve három alkalommal a Napraforgó Idősek Klubjának tagjai 
süteménnyel lepték meg a gyerekeket. 
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Nők elleni erőszak elleni szakmai nap: 
- 2014. év november 26. napján került megrendezésre. 
- A NANE Egyesület képviselői tartottak továbbképzést. 
- Pszichológus és jogász interaktív előadását hallgathattuk meg. 
- A NANE munkatársai konzultációs lehetőséget, kerekasztal beszélgetést is kínáltak az 

előadások után. 
- A meghívott szakemberek nem csak településünkről, hanem a kistérségből is érkeztek. 

Szent Miklós napi rendezvény 
- December 13. napján délután került sor a rendezvényre. 
- A településszintű rendezvények ütközésének elkerülése érdekében ¾ 4-kor befejeztük 

programunkat, így a „Lucázásra” is oda tudtak érni az érdeklődők. 
- A 2013. évihez hasonlóan ökumenikus rendezvényt szerveztünk, bár a református 

egyház nem tudta képviselni magát, egyéb elfoglaltság miatt. 
- A meghívottak közül 38 gyermek vett részt a délutánon. 
- A programok a következők voltak: 

• Gitárral kísért éneklés – Varga Attila atya által 
• Kreatív elfoglaltság (ajándékkísérő, kis dobozkák, rénszarvasos üdvözlőlapok 

készültek) 
• A Napraforgó Idősek klubjának tagjai ismét finom süteménnyel – almás pitével 

– kedveskedtek 
- Meghívásunkra pár szülő is részt vett a rendezvényen, és közösen énekelt, 

tevékenykedett a gyermekével. 

Karácsonyi csomag 
- A hagyományoknak megfelelően a tavalyi év végén is gyűjtés szerveztük a település 

lakosainak körében, hogy az arra rászorulók karácsonyát kicsit szebbé, gazdagabbá 
tegyük. 

- Meleg élelemben 37 fő részesült, akik töltött káposztát és bejglit kaptak, elsősorban a 
Kiszombori Karitász csoportjának jóvoltából. 

- Csomagot 38 család kapott – cukor, liszt (ezekből több kiló), rizs, száraz tészta, étolaj, 
szaloncukor, illetve ruhák, játékok, könyvek is kerültek bele. 

- Elmondható, hogy ilyenkor megmutatkozik az összefogás településünkön, hiszen 
nagyon sokan magánemberként, és szervezetként is hozzájárultak az adományokhoz, 
mely által nagyon tartalmas csomagot sikerült összeállítanunk. 

JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE 

A gyermekjóléti szolgálat szervezi a jelzőrendszer működését és fogadja az intézmények, 
szakemberek jelzéseit. Ebbe a körbe tartoznak a nevelési-oktatási intézmények, az 
egészségügyi szolgáltatást nyújtók, rendőrség, ügyészség, bíróság, a személyes gondoskodást 
nyújtó szolgáltatók és egyéb intézmények. 
A törvényben meghatározottak szerint 6 alkalommal tartottunk esetmegbeszélőt a helyi 
jelzőrendszer tagjainak bevonásával. A megbeszélésen többségében részt szoktak venni a 
meghívottak. Itt lehetőség van megbeszélni az elmúlt időszak történéseit, a különböző 
információkat megosztani egymással, közösen gondolkodni egy-egy eset lehetséges 
megoldásán. A helyi tagokon kívül alkalmanként a járási gyámhivatal munkatársai is részt 
szoktak venni az esetmegbeszéléseken. 
 



2014.évben összesen 49 jelzés érkezett. A jelzések megoszlását mutatja a 3. táblázat. 
Ismételten az oktatási intézmények – tevékenységükből kifolyólag – voltak a legaktívabbak. 
Az iskolákból érkező jelzések nagyobb része az elmúlt évekhez hasonlóan ismételten 
igazolatlan hiányzásokból eredtek. A tavalyi évben egy esetben fordult elő, hogy a helyi 
iskolán kívül egy másik iskola is jelzett tapasztalt veszélyeztető tényezőt (igazolatlan 
hiányzáson kívül). 

Egészségügyi intézmény (védőnő) 2 
Oktatási intézmény 27 

ebből Dózsa György Általános Iskola 13 

Óvoda 3 
Gyámhatóság 8 
Más gyermekjóléti szolgálat 5 
Rendőrség 2 
Pártfogó 2 

3. táblázat – Érkezett jelzések 

Az elmúlt hat évben érkezett jelzések számát mutatja a 6. ábra. A 2013. évhez képest 
emelkedett, viszont a 2010-12. évhez képest csökkent a jelzések száma. Ennek oka ismét a 
jogszabályi változásokban is kereshető. 

 
6. ábra – Érkezett jelzések száma 

A jelzéseken és az esetmegbeszélőn kívül rendszeresek a kétszemélyes konzultációk, illetve a 
hivatalos vélemény- és tájékoztatás kérők a különböző intézményektől. Egyre általánosabb, 
hogy az intézmények (helyi szinten) tárgyilagos és mégis részletes véleményt tudnak nyújtani 
az adott esetekben. 
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Éves beszámoló 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős részéről: 
(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2014. év adatai alapján) 

Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 
Sinka Józsefné igh. 

 
1. Az általános iskolában tanuló diákok száma:332 ..............................  

Ebből alsó tagozatos:165 ..........................  
Ebből felső tagozatos:167 .........................  
Az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:43fő ............................  
Az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:16fő ...............  
 

2. Napközisek száma: egész napos iskola alsó:165 fő  
Tanulószobára járók száma: felső:64 fő .............  

 
3. Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:285fő,szükség szerint  

Az erre fordított órák száma havonta:128....................  
 

4. Az iskolában működő szakkörök, klubok, önképző csoportok, táborok, rendszeres szabadidős 
és prevenciós programok száma összesen: 18 ...............................................  

Amelyek a következők: Az alábbi szakköreink működnek: Foci 4 korcsoport számára, 
kézilabda 2 korcsoporttal, énekkar, képzőművész, informatika alsó és felső tagozat 
számára, bábszakkör,felvételire előkészítő nyolcadikosoknak magyar, matematika és 
angol nyelv tantárgyakból. IPR programban 65 hátrányos helyzetű tanuló vesz részt. 
A hátrányos helyzetű tanulók közül a Sió Pályázat kapcsán többen kaptak 
iskolatáskát. 
 ...............................................................................................................................  

5. Az észlelt problémák  száma:8 ....................................  
 jellege:Ápolatlanság 1 eset, többségében a sok hiányzás jelent 
problémát, aminek egy része igazolatlan. Ekkor törvényi kötelezettségeinknek eleget téve, a 
megfelelő szerveknek jelzünk.  .................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 
6. A gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 8..................................  

 
7. A családlátogatási alkalmak száma:15 ............................  

 
8. Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé? 8 ...............................  

 
9. Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen? 

Konkrét gyermek ügyében: 2 ..................................................  
Általános gyermekvédelmi témában: 5 ..................................  

 
10. Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: A szülőkkel az osztályfőnökök állnak rendszeres 

kapcsolatban. Probléma esetén személyesen, vagy telefonon tartják a kapcsolatot a 
gyermekek érdekében. A családlátogatásokat egyre nehezebb összehozni a szülőkkel. Hívásra 
azonban bejönnek az iskolába. A problémák kezelése érdekében a megbeszélt stratégiát 
megbeszélik, a megvalósítás már nem mindig egyezik meg a megbeszéltekkel. Sok esetben 
halljuk a szülőktől, hogy tehetetlenek gyermekükkel.  

11. Hány gyermeket kellett továbbküldeni más szakemberhez?   - 
Mely szakemberekhez: - 



 
12. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt? 
 
Nem vettem részt továbbképzésen. .........................................................................................  
 
13. Támogatja-e munkáltatója gyermekvédelmi feladatainak elvégzésében (képzések 

költségeinek átvállalása, szabadidőt biztosít, órakedvezmény, stb.)? 
 
Munkaköri feladatom, mint igazgatóhelyettesnek a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok 
koordinálása az osztályfőnökökkel. Megszűnt a gyermekvédelmi felelősi státusz, a feladat ellátása 
továbbra is hangsúlyos intézményünkben... ............................................................................  
 
 
14. Van-e munkaköri leírás, vagy írásban történt megfogalmazása az ifjúságvédelmi 

feladatoknak? 
 
A munkaköri leírásban szerepel, mint feladat:  

Kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgálattal, az ÁNTSZ-el, a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal, az Óvodával, az igazgató felkérésére képviseli az intézményt különböző szakmai, 
társadalmi és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein. 

 
 
15. Van-e fogadó időpontja az ifjúságvédelmi felelős kollégának? 

Van   Nincs 
 

16. Biztosítva van-e a négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiség? 
Igen   Nem 

 
17. Hány szülő illetve gyermek kereste fel ebben az időpontban a pedagógust? 

Szülő: - 
Gyermek: - 

18. Vezet-e az ajánlásnak megfelelő dokumentációt az érintett gyermekekről és saját 
munkájáról? 

Igen   Nem 
 

19. Hogyan ismerik el a munkáját kollégái, felettese, más szakemberek, a segítségre szorulók? 
Probléma estén azonnal hozzám fordulnak, együtt keressük a megoldást. 
 
20. Önként vállalta-e a feladatott vagy felettese megbízta? 

Önként vállalt   Megbízott 
 

21. Eljutnak-e Önhöz a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk? 
Igen   Nem 

22. Megkapja-e időben a kiküldött (határidős) értesítéseket (pl.: értekezletre, pedagógiai 
véleményre való felkérést, stb.)? 

Igen   Nem   Nem mindig 
 

23. Ellenőrzi-e valaki ifjúságvédelmi tevékenységét? 
Igen      Nem 
Ki:Az intézmény vezetője ....  

24. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
 



A szülőket kellene felvilágosítani, hogyan oldják meg nevelési problémáikat.  
A társadalmi különbségek enyhítése úgy, hogy a szülők megfelelő munkát tudnak végezni, ami az 
önbecsülésüket is megerősíti. 
 
25. Van-e az intézménynek drogstratégiája? 

Van   Nincs    Készülőben 
 

26. Van-e az intézményben drogkoordinátor? 
Van   Nincs 

 
27. Az elmúlt évben milyen drog-prevenciós programjuk volt? 

 
Az osztályfőnöki órákon az iskolarendőr rendszeresen tart előadásokat.  
 
Hány gyermeket érintett: A teljes tanulói létszámot, 332 főt. 

 
28. Milyen drog-prevenciós programot terveznek erre az évre? 

 
A drog- prevenciós tevékenységünk egész tanévben folyamatos. 

 
29. Milyen támogatást várnak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól (anyagi, tárgyi, szervezési)? 

 Szívesen vennénk előadásokat részükről nem csak gyermekek, hanem pedagógusok és 
szülők részére is, hogy követni tudjuk a változásokat. 

 
 
Kiszombor, 2015. március 23.                 Sinka Józsefné                                   
                          igh. 

  



Éves beszámoló 
Az óvodai gyermekvédelmi felelős részéről: 

(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2014. év adatai alapján) 
 

1. Az óvodába járó gyermekek száma: 106 (Kiszomboron) 2014. október 1-én.  
(Jelenleg 111 gyermek Kiszomboron) 

 
2. Az óvoda megítélése szerint: 

2014. október 1. adatok alapján 
Hátrányos helyzetű: 17 
Veszélyeztetett: 4 
HHH: 11 
SNI: 8 
BTM-N: 10 

 
3. A gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 4-5 
 
4. A gyermekvédelmi céllal családlátogatási alkalmak száma: 5 alkalommal (és szükség szerint) 

 
5. Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: 

Szülői értekezletek,  
fogadóórák,  
szülők behívása az intézménybe, 
egényi konzultációk. 
 

6. Tapasztaltak-e: 
- Anyagi 25+6 
- Jogi  .............................  
- Párkapcsolati  .............................  
- bántalmazásra utaló jeleket  .............................  
- egészségügyi veszélyeztetettséget 8 
- egyéb problémákat  .............................  
Kérem, írja be az esetek számát. 
 9 család három gyermekes 

7. Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé: 2 
 
8. Hány esetben kellett más szakembereket bevonni (Nevelési Tanácsadó , pszichológus, 

védőnő, gyermekorvos, egyéb) 

• Az SNI-s gyerekekkel gyógypedagógus illetve logopédus foglalkozik (Kiszomboron 8, 
Ferencszálláson 2 gyermekkel),  

• a BTM-N gyerekekkel is fejlesztő gyógypedagógusok foglalkoznak. 

• 2 esetben fordultak a szülők gyerekekkel pszichológushoz,  

• Februárban helyben az óvodában végezték el a szakemberek az iskolaérettségi 
vizsgálatokat  a 12 BTM-N  felülvizsgálatos gyermeken kívül még 11 gyermeknek 
esetében. (Tehát összesen 23 gyermeknél) 

• A védőnő rendszeresen végez tisztasági szűrést, illetve szükség esetén. 

• A gyermekorvos havonta végez szűrővizsgálatokat a csoportokban. 

• Gyógytestnevelő hetente foglalkozik a lúdtalpas, a rossz tartású és a túlsúlyos 
gyerekekkel. Ez 46 gyermeket érint. 

• Fogorvosi szűrővizsgálatra évente kétszer viszünk  el minden gyereket. 



9. Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszer esetmegbeszélésen vagy szóbeli konzultáción? 
minden hónapban 

10. Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatokat ellátók együttműködéséről? 
 
 

11. Milyen szabadidős és preventív programokat szerveztek? 
egészségnap, nagyszülős nap, közös szülős kirándulások, fogadóórák, kreatív délutánok, 
 

12. Mikor és milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen vett részt? 
Ami és amikor van. 
 

13. Van-e gyermekvédelemmel külön megbízott kolléga az intézményben? 
igen 
 

14. Van-e munkaköri leírás, vagy írásban történt megfogalmazása a gyermekvédelmi 
feladatoknak? 

 igen 
 
15. Van-e fogadó időpontja az ifjúságvédelmi felelős kollégának? 

Van   Nincs 
 

16. Hány szülő illetve gyermek kereste fel ebben az időpontban a pedagógust? 
Szülő: 0 
Gyermek: 0 

17. Biztosítva van-e a négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiség? 
Igen   Nem 
 

18. Vezet-e az ajánlásnak megfelelő dokumentációt az érintett gyermekekről és saját 
munkájáról? 

Igen   Nem 
 

19. Hogyan ismerik el a munkáját kollégái, felettese, más szakemberek, a segítségre szorulók? 
 Jó szóval.  
 
20. Önként vállalta-e a feladatott vagy felettese megbízta? 

Önként vállalt   Megbízott 
 

21. Eljutnak-e Önhöz a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk? 
Igen   Nem 
 

22. Megkapja-e időben a kiküldött (határidős) értesítéseket (pl.: értekezletre, pedagógiai 
véleményre való felkérést, stb.)? 

Igen   Nem   Nem mindig 
 

23. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
Nagy háló – kevés hal. 
Megfelelő gyermekvédelemmel kapcsolatos információk eljuttatása az intézménybe. 
 

Kiszombor, 2015. 03. 18. Szűcsné Ponyecz Mária 
 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
 Kiszombori Karátson Emília Óvoda 



Éves beszámoló 
Az bölcsődei gyermekvédelmi felelős részéről: 

(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2014. év adatai alapján) 
 

1. A bölcsődébe járó gyermekek száma: 38 
 
2. Az bölcsőde megítélése szerint: 

Hátrányos helyzetű: 1 
Veszélyeztetett:3 
 

3. A gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma:0 
 
4. A gyermekvédelmi céllal családlátogatási alkalmak száma:0 

 
5. Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: 

családlátogatás, anyával történő beszoktatás,üzenő füzet, szülői értekezlet, szülőcsoportos 
beszélgetés, programok (nyílt napok) farsang, húsvéti készülődés, testvérnap, anyák napi 
ringató, gyermeknap, búcsú kerti parti, adventi készülődés, Télapó, karácsonyi ünnepség.
 ............................................................................................................................................  
Tapasztalatok: a szülők szívesen vesznek részt programjainkon, együtt működőek. ........  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 

6. Tapasztaltak-e: 
- Anyagi - 
- Jogi - 
- Párkapcsolati - 
- bántalmazásra utaló jeleket - 
- egészségügyi veszélyeztetettséget - 
- egyéb problémákat - 
Kérem, írja be az esetek számát. 
 

7. Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé:- 
 
8. Hány esetben kellett más szakembereket bevonni (Nevelési Tanácsadó, pszichológus, 

védőnő, gyermekorvos, egyéb)- 
 

9. Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszer esetmegbeszélésen vagy szóbeli konzultáción? 4 
 

10. Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatokat ellátók együttműködéséről? 
Szervezett, jól működő jelzőrendszer van Kiszomboron ..........................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 

11. Milyen szabadidős és preventív programokat szerveztek? 
- 
 
 
 

12. Mikor és milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen vett részt? 



 ..................................................................................................................................  
- 
 ..................................................................................................................................  

13. Van-e gyermekvédelemmel külön megbízott kolléga az intézményben? 
igen ...........................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 

14. Van-e munkaköri leírás, vagy írásban történt megfogalmazása a gyermekvédelmi 
feladatoknak? 

Munkaköri leírás kiegészítéseként ............................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 
15. Van-e fogadó időpontja az gyermekvédelmi felelős kollégának? 

Van   Nincs 
 

16. Hány szülő illetve gyermek kereste fel ebben az időpontban a pedagógust? 
Szülő:- 
Gyermek:- 
 

17. Biztosítva van-e a négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiség? 
Igen   Nem 
 

18. Vezet-e az ajánlásnak megfelelő dokumentációt az érintett gyermekekről és saját 
munkájáról? 

Igen   Nem 
 

19. Hogyan ismerik el a munkáját kollégái, felettese, más szakemberek, a segítségre szorulók? 
Bizalommal fordulnak felém kollegáim, 1-1 probléma kapcsán ...............................................  
 
 
20. Önként vállalta-e a feladatott vagy felettese megbízta? 

Önként vállalt   Megbízott 
 

21. Eljutnak-e Önhöz a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk? 
Igen   Nem 
 

22. Megkapja-e időben a kiküldött (határidős) értesítéseket (pl.: értekezletre, pedagógiai 
véleményre való felkérést, stb.)? 

Igen   Nem   Nem mindig 
 

23. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: - 
 

Dátum:Kiszombor, 2015.03.19. Horváthné Ács Krisztina 
                                                 aláírás 

 
 
  



Éves beszámoló 
Védőnői szolgálat részéről 

(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2014. év adatai alapján) 
 

1. Gondozott gyermekek száma:  
2014. december 31.-én 183 0-6 éves, valamint 330 7-16 éves gyermeket gondoztam.  
 

2. Ebből hány gyermek esetében észlelt gyermekvédelmi problémát: 
11 gyermek esetében észleltem gyermekvédelmi problémát a családlátogatások, illetve a 
szűrővizsgálatok alkalmával. 
 

3. Milyen esetekben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé: 
2014.-es évben két esetben jeleztem a Gyermekjóléti szolgálat felé írásban, több esetben pedig szóban. 
Az írásos jelzések egyike kiskorú sérelmére elkövetett megrontás, illetve a másik egy csecsemő védőnői 
szolgálat látóköréből való kikerülése (sem tanácsadáson nem jelentek meg, sem családlátogatási kísérlet 
alkalmával nem találtam meg). 
 

4. A gyermekvédelmi céllal is látogatott családok száma: 
Gyermekvédelmi céllal is az elmúlt évben 8 családot, összesen 29 alkalommal látogattam. A problémák 
összetétele az elmúlt évben elég vegyes képet mutatott, mivel az egészségügyi veszélyeztetés, 
elhanyagolás, nem megfelelő higiénés körülmények is megjelentek, azonban továbbra is maradtak a 
párkapcsolati, családon belüli konfliktusok. 
 

5. Milyen módon tartja a kapcsolatot a szülőkkel: 
A szülőkkel családlátogatások alkalmával illetve önálló védőnői tanácsadásokon, szülői értekezleteken 
találkozok. A családlátogatások adják a legtöbb információt a család valódi helyzetéről, belső 
kapcsolatairól, amit a környezetükből érkező jelzésekkel, visszajelzésekkel kiegészítve kaphatunk teljes 
képet. 
 

6. Családlátogatás során tapasztalt problémák felosztása jellegük szerint: 
Anyagi          20 szociálisan veszélyeztetett gyermeket gondoztam 
Egészségügyi veszélyetetettség       15 egészségügyi veszélyeztetetett gyermeket gondoztam 
Jogi           esetek száma: 3 
Párkapcsolati         esetek száma: 6 
Gyermekbántalmazás        esetek száma: - 
Egyéb           esetek száma: 5 

(egyéb családon belüli konfliktusok, több generáció együttéléséből adódó konfliktusok, 
magatartási problémák) 

 
7. Hányszor vettek részt jelzőrendszeri esetmegbeszélésen, személyes konzultáción? 

4 alkalommal vettem részt jelzőrendszeri esetmegbeszélésen, rendszeresen végzünk közös 
családlátogatást a Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozójával. Folyamatos az egyeztetés, hogy a 
családok gondozása egységesen történjen. 
 

8. Szociális okokból veszélyeztetett kismamák száma: 
2014-es évben 4 szociálisan veszélyeztetett várandóst gondoztam.  
 

9. Az oktatási intézményben végzett védőnői munka mutatószámai, jellege, nehézségei? 
Az oktatási intézményekben végzett munka elsősorban pediculosissal fertőzöttek kiszűréséről szól, 
majd a szakmai előírásoknak megfelelően folytatódik gondozásuk, illetve végzek személykezeléseket a 
visszatérő esetekben.  
A 2013/2014-es tanévben megjelent a scabieses esetek egészen a tanév végéig elhúzódtak. 2014/2015-
ös tanévben már nem jellemző az iskolában.  



Mindezen felül elvégzem az index osztályok kötelező biometriai és érzékszervi szűrését, 
egészségfejlesztő előadásokat tartok, igény szerint részt veszek szülői értekezleten, konzultálok a 
pedagógusokkal. 
 

10. Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatokat ellátó együttműködésről (iskolai ifjúságvédelmi 
felelős, családgondozó, orvos, stb.)? 
Fontos a megfelelő tájékoztatás, és tájékozottság, mivel az érintett családok jellemzően eltérő módon 
mutatják és magyarázzák a problémát a gyermekvédelmi rendszer különböző szereplőinek. 
Amennyiben minden szereplő megfelelően tájékozott kiszűrhetőek a téves információk, könnyebben 
megtalálható az alapprobléma, és egységesen lehet fellépni a megoldás érdekében. 
 

11. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt? 
Ismételten több gyermekpszichiátriai előadáson vettem részt, ahol az előadások érintették a 
gyermekvédelmet is. 
 

12. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
A családok megfelelő motiválására lenne szükség saját problémáik felismerésében és megoldásában. 
Sajnos gyakran hagyatkoznak a szakemberekre, hogy helyettük oldja meg a problémáikat, szinte csak 
tűrik (előfordul, hogy ellenállnak), hogy valaki tegyen helyettük valamit. Ha tapasztalható is változás 
sajnos nem épül be készségszinten, csak esetleges, és rövid ideig tartó. Ezért van az, hogy egy-egy 
családnál éveken át próbáljuk ugyanazt a problémát megoldani. 
Kiszombor, 2015. március 24.  

 
Kozma Anikó 

védőnő 

 
 
  



Éves beszámoló 
A háziorvos részéről: 

(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2014. év adatai alapján) 
 
 

1.) Kérjük ismertesse az Önök által ellátott gyermekkorúak általános egészségügyi helyzetének 
mutatóit: 
  
a) általános fizikális vizsgálat eredményi 

-testsúly, testtömeg ebből számolandó BMI 
-fogazat állapota  

b) látás-hallás vizsgálat eredményei 
c) mozgásszervi státusz 
d) kültakaró állapota 
                                                                                                                          

2.) Melyek a jellemző betegségek, illetve betegséghalmozódások: 
 
Elhízás, a fogak szuvasodása. Tartási rendellenesség. A lábboltozat süllyedése. Hygieniés 
hiányosságok. Külső élősködők a bőrön, ill. a hajas fejbőrön. 
Most már a mi gyerekeink között is megjelentek az alkohol és a drog okozta mentális problémák.                                                                                                                     
 ...................................................................................................................................................  
 

3.) A jellemző betegségek esetleges okai: 

• Elhanyagolás 

• Gondatlan ápolás 

• Egészségügyi ismeretek hiánya 

• Anyagi problémák 

• Elégtelen/helytelen táplálkozás 
 

 
4.) Milyen prevenciós (testi, mentálhigiénés) előadásokat tartott és hol? 
 Szülőknek Gyermekeknek Fiatalkorúaknak 
Szervezetten nem, egyébként meg nap-mint nap az orvosi rendelőben egyénenként, ha szükséges.                                                   
 .........................................................................................................................................................  
 
5.) Tapasztalt-e bántalmazásra utaló jeleket?  

Nem                                                                                                                                 ........................  
 

6.) Hány esetben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé akár új esetben, akár már a szolgálatnál 
gondozásban lévő esetekben? 
 
Egy esetben, mert a többi esetet már másik jelzőrendszer is jelezte.                             .............  

 
7.) Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen, vagy gyermek ügyében 

konzultáción (személyesen, telefonon, írásban)? 
 
Pontosan nem tudom, lsd jelenléti ívet                                                                          ..................  
 

8.) Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködéséről (iskola, óvoda, bölcsőde, 
családgondozók, stb.)? 



Nagyon jónak tartom, összeszokott csapat. Nem rajtunk múlik, hogy nem tudunk előbbre lépni az 
egyre nagyobb mérvű elszegényedés, és a szülői nemtörődömség miatt.         .......................  
 
 
 

9.) Mikor és milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen vett részt? 
 
Számunkra ilyen jellegű továbbképzések nincsenek!                                                     ................  
 
 

10.) Tapasztalható-e olyan jelenség, amely beavatkozást igényelne, úgy mint: 
- környezetszennyezés 
 

11.) Javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
 

Úgy látom, hogy a labda a családok térfelén pattog. Az iskola, óvoda, bölcsőde, családgondozók, 
egészségügy minden tőle telhetőt megtesznek. 
Sajnos azt látom, hogy a már megtörtént események után ballagunk, és nemhogy csökkenne a 
dolgunk, hanem minőségében és mennyiségében is növekszik.                                          ...............  
 
 
Dátum: Dr. Hegyes Ferenc  sk.                          ..  
 aláírás 

 
 
  



 
  



Éves beszámoló 
A Rendőrség részéről 

(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2014. év adatai alapján) 
 

1. A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetések száma 
a. Szabálysértés: 4 
b. Vétség: 0 
c. bűntett: 1 

 
2. Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében: 

Az elmúlt évekhez hasonlóan Kiszombor településen tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények 
száma, mind a vagyon elleni, mind a személy elleni cselekmények tekintetében. A fiatalkorúak által 
elkövetett cselekményeket elemezve megállapítható az általuk elkövetett bűncselekmények 
jellemzően garázda jellegű, valamint kisebb értékre elkövetett lopások melyek elkövetési idejét 
döntően a hétvégi vagy iskola szüneti időszakra tehetjük. A designer drogokkal való fellépésre 
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 2015-ös évben is. Itt fontos megjegyeznem, hogy az 
ezen szerekkel szemben, büntetőeljárás során történő fellépés mellett, rendkívül fontos egy 
hatékony megelőző munka folytatása is, melyben nagy szerepet játszik az „Iskola Rendőre”program, 
melynek keretében Decsiné Oláh Zsuzsanna r ftőrm szinte heti rendszerességgel tart bűnmegelőzési 
előadásokat a Kiszombori Általános iskolában és alkalomszerűen az óvodások körében is.   
 

3. A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen 
Kiszombor település vonatkozásában családon belüli erőszak előfordulásáról, melyben a 
rendőrség segítését kérték volna hivatalosan nincs tudomásunk. Ez természetesen nem zárja ki a 
látenciában maradt esetleges bántalmazások előfordulását, azonban, olyan eset amelyben a 
rendőrség segítését kérték volna a 2014-es évben a településen nem fordult elő. 
 
 
4. A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok: 
A 2014-es évben továbbra is a „dizájner drogok” és a könnyű kábítószerek jelentik a legfőbb 
megoldandó helyzetet a Kiszombori Rendőrőrs számára. Legfőbb feladatunk a Makó 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályával való szoros együttműködésünk mellett további 
megelőző, tájékoztató előadások megtartása a veszélyeztetett korosztály számára. 
 
5. Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok: 
A Makó Rendőrkapitánysággal közösen a 2014-es évben több alkalommal tartottunk 
bűnmegelőzési előadást az Általános Iskolában. Decsiné Oláh Zsuzsanna r. ftőrm 
közreműködésével a településen továbbra is működik az iskolarendőri program. Több esetben 
érkezett bűnmegelőzési előadás megtartására felkérés az oktatási intézmény részéről, melyre 
lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk minden esetben eleget tenni. A bűnmegelőzési 
előadásokat rendkívül fontosnak tartjuk, hiszen az általános iskolai kort átlépve a fiatalok a 
környező városok középiskoláiban továbbtanulva már felkészültebben érkezhetnek majd a rájuk 
váró veszélyhelyzetekre.  
 
 
6. Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé: 

A Kiszombori Rendőrőrs részéről a gyermekjóléti szolgálat felé a 2014-es évben jelzés 
nem történt. A Egy alkalommal történt jelzés az Általános Iskola irányába 
 

7. Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen? 
A 2014-es évben 4 alkalommal vettünk részt jelzőrendszeri esetmegbeszélésen. 



8. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzésen vett részt és mikor? 
Nem vettem részt gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen. 
 

9. Hogyan valósul meg kapcsolata a gyermekjóléti szolgálattal (pl.: személye konzultáció, telefon, 
írásos dokumentáció, esetmegbeszélés, szakmai tanácskozás)? 
 

10. A Kiszombori Rendőrős kapcsolata a gyermekjóléti szolgálattal megfelelő, az esetmegbeszélések 
mindkét fél számára jelentősen megkönnyítik az információcserét. A jövőben reményeim szerint 
a közvetlenebb információcsere, együttműködés valósulhat meg, akár mobiltelefon akár a 
személyes találkozó útján.  
 
11. Javaslatok a gyermek- és fiatalkorúak védelmének javítása érdekében: 
A 10. pontban említett közvetlen információ áramlás erősítése. Ennek érdekében a jelzőrendszeri 
esetmegbeszélésen túl, minden egyes konkrét esetben, ahol rendőri intézkedésre kerül sor, vagy 
a gyermekjóléti szolgálat részéről információ merülne fel, amelyről az előadó úgy értékeli, hogy a 
másik fél számára értékelhető lehet, úgy szükségesnek látom a rendszeres kapcsolattartást. 
 
Kiszombor, 2015.03.19.   

  Károlyi Zoltán r. őrnagy 
   Kiszombor Rendőrőrs 
      Őrsparancsnok 
  Sk. 

 
 
  



GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE, MINT ELJÁRÓ ELSŐFOKÚ 

GYÁMHATÓSÁG RÉSZÉRŐL A 2014. ÉV ÖSSZESÍTETT ADATAI ALAPJÁN 
 
 

Az éves gyermekvédelmi tanácskozásra elkészített összesített adatok alapján a gyámhatósági 
munkáról, a gyermekvédelmi feladatokról és a gyermekeket érintő szociális ellátásokról az alábbi 
tájékoztatást terjesztem elő: 
 
1. A település demográfiai mutatói, a 0-18 éves korosztály adatai 
 
    Kiszombor Nagyközség lakosainak száma: 4054 fő, ebből: 
    0-18 évesek száma: 758 fő, ezen belül:  
    0-3 évesek száma: 94 fő 
    3-6 évesek száma: 97 fő 
    6-14 évesek száma: 347 fő 
   14-18 évesek száma: 220 fő. 
 
2. Az önkormányzat hány gyermeknek nyújtott és milyen összegben: 
    - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapján 2014. augusztus hónapjában 
114 család 222 gyermeke (ebből 9 fő fiatal felnőtt) részesült gyermekenként 5.800,-Ft. összegű kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, 
természetbeni támogatásban, összesen: 1.525.400,-Ft. összegben. 
2014. november hónapban a természetbeni támogatás 112 család 217 gyermeke (ebből 12 fő fiatal 
felnőtt) részére 1.258.600,-Ft. összegű volt. 
2014. évben augusztus és november hónapban részesült családbafogadó gyámként rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény pótlékára egy gyermek után. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének indokolásaként a kérelmezők elsősorban 
alacsony jövedelmüket, illetve sok esetben egyedülállóságukat jelölték meg. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására 2014. 
évben 5 esetben került sor. Az elutasítás oka minden esetben az volt, hogy a becsatolt 
jövedelemigazolások alapján a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
meghaladta a jogosultsági feltételként jogszabályban meghatározott összeghatárt (37.050,-Ft./hó, 
illetve 39.900.-Ft/hó). Az elutasítottak családjában az egy főre jutó havi jövedelem: 45.505,-Ft./hó és 
a 67.127,-Ft./hó között mozgott.  
1 alkalommal került sor az eljárás megszüntetésére azon okból, hogy a kérelmező a hiánypótló 
felhívásban megjelölt határidőig a kérelméhez nem mellékelte a jogszabályban előírt kötelező 
igazolásokat, nyilatkozatokat. (a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult, különélő szülők 
gyámhivatali jegyzőkönyvbe rögzített megállapodását arra vonatkozóan, hogy a szülői felügyeletet 
egyikőjük gyakorolja). 
 
2014. év folyamán 14 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát kellett 
megszüntetni. A megszüntetés okai: 

3 esetben az iskolai tanulmányok befejezése volt,  
3 gyermek esetén a család vagyoni helyzetében bekövetkezett kedvező változás,  
7 gyermek esetén a család (4 család) jövedelmi helyzetében bekövetkezett pozitív változás  
1 gyermek esetén szülői felügyeleti jog megváltozása miatt. 

Illetékességváltozás miatt – más településre költözés - 2 gyermek esetében kellett átadnia más 
település jegyzőjének a keletkezett iratanyagot, melyet az év végén vissza is kaptunk.. 
 



    - önkormányzati segély gyermekekre tekintettel: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2014. évben 14 alkalommal ülésezett, és 327 
db határozatot hozott. 
Ebből gyermekre tekintettel benyújtott önkormányzati segély kérelem 25 db volt és 71 gyermeket 
érintett (több gyermek 2, illetve 3 alkalommal is részesült támogatásban). 
A kérelmek indokolásaként a kérelmezők elsődlegesen alacsony jövedelmüket, illetve 
munkanélküliségüket jelölték meg. 
Elutasításra 5 esetben került sor. A Bizottság a kérelmek elutasításánál figyelemmel volt a családok 
jövedelmi viszonyaira, valamint arra a körülményre, hogy a kérelmező gyermekét az elutasítást nem 
sokkal megelőzően nagyobb összegű tűzifa támogatásban részesítette. 
A Bizottság által megállapított önkormányzati segély formája (pénzbeli/ természetbeni), valamint 
összege a családok szociális körülményei, a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek, 
körülmények mérlegelése alapján esetenként eltérő volt.  
 
    - egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatást: 
• Óvodáztatási támogatás címén 2014. évben mindösszesen 110.000,-Ft. került kifizetésre a jogosult 
szülők részére.  
2014. június hónapjában 5 halmozottan hátrányos helyzetű, óvodás gyermek részesült óvodáztatási 
támogatásban. A támogatás összege összesen: 50.000,-Ft. Minden esetben második és további 
alkalommal részesült támogatásban a gyermek. 
2014. december hónapjában első alkalommal 1 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban 
20.000,- Ft összegben valamint második, illetve további alkalom jogcímén 4 gyermek részesült 
10.000,-Ft./gyermek összegű támogatásban, összesen: 60.000,-Ft. összegben. 
2014. évben óvodáztatási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására nem került 
sor.  
A tárgyévben 1 gyermek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát kellett megszüntetni. A 
megszüntetés oka a gyermek óvodai nevelésben való részvételének befejeződése volt.  
 
• A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
57/2013. (X. 4.) BM BM rendelete alapján Kiszomboron összesen 161 erdei m3 kemény fa került 
kiosztásra, ebből  2014. január-február hónapban 

85 család részére,  
 1 család 2 erdei m3-t, 
 27 család 1 erdei m3-t 
 57 család 0,5 erdei m3-t 
ebből 39 család kisgyermeket nevel. 

A a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelete alapján 2014. december hónapban 161 erdei m3  
tűzifa került megrendelésre Kiszomboron- ebből december hónapban 107 erdei m3 került kiosztásra  

119 család részére,  
 23 család 2 erdei m3-t 
 1 család 1,5 erdei m3-t 

24 család 1 erdei m3-t 
 71 család 0,5 erdei m3-t 
ebből 55 család gyermeket nevel. 

1 erdei m3 tűzifa támogatás 19.050,- Ft/m3 értékű, melyet 3.000,- Ft/m3 + ÁFA szállítási költség 
terhel. 
 
• Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában jelenleg Kiszomborról 2 
tanuló vesz részt, részükre a tanév idejére 20-20.000,- Ft ösztöndíjat folyósít Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata.  



 
• Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a karácsonyi ünnepek alkalmával Kiszombor közigazgatási 
területén lévő oktatási-nevelési intézményben nevelkedő, tanulmányokat folytató, – 14 év alatti – 
gyermek részére adományozott tartós élelmiszerekből összeállított ajándékcsomagot 1.000,-
Ft./gyermek értékben, összesen 460.000,-Ft. összegben (460 gyermek részére). A megajándékozott 
gyermekek közül 150 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő volt.  
 
• Az újszülöttek támogatásáról szóló 17/2008. (VI. 04.) KKÖT rendelet alapján Kiszombor Nagyközség 
Polgármestere 2014. évben 6 fő, előző évben született, Kiszombor településen élő gyermek számára 
állapított meg 15.000,-Ft./gyermek összegű egyszeri pénzbeli támogatást, összesen 90.000,-Ft. 
összegben. A támogatások a hivatkozott rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az újszülött 
gyermekek nevén vezetett Start-számlákon kerültek elhelyezésre.  
 
3. A gyermekétkeztetés megoldásának módja: 
 

2014. évben óvodai étkezésben átlagosan 100 gyermek részesült. 
Az óvodában az étkezési térítési díj a következőképpen alakult:  
100 %-os térítési díj: átlagosan 40 gyermek/év, 
50 %-os térítési díj: átlagosan 10 gyermek/év, 
ingyenes: átlagosan 50 gyermek/év. 
 

2014. évben iskolai étkezésben átlagosan 240 gyermek részesült. 
Az iskolában az étkezési térítési díj az alábbiak szerint alakult a tárgyévben: 
100 %-os térítési díj: átlagosan 81 gyermek/év, 
50 %-os térítési díj: átlagosan 39 gyermek/év, 
ingyenes: átlagosan 120 gyermek/év.  
 

A nyári tanítási szünetben 79 gyermek részesült napi egyszeri meleg étkeztetésben (1.907.072,- Ft). 
 
4. Az önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő kiadások nagysága: 
 
Gyermekeket érintő önkormányzati segély: 1.267.000,-Ft.  
(Ebből pénzbeli támogatás: 164.000,-Ft., természetbeni támogatás: 1.103.000,-Ft.)  
• HPV-vakcina beszerzése a 12-14 éves lányok érdekében: 508.000,-Ft, 
• Újszülöttek támogatása: 90.000,-Ft, 
• Karácsonyi csomag        460.000,-Ft,  
• Arany János ösztöndíj:  40.000,- Ft, 
Tűzifa támogatásra fordított összeg (támogatás + önkormányzati önrész) 3.357.660,- Ft.  
 
A felsoroltakon kívül az önkormányzatot terhelő, gyermekeket esetlegesen érintő szociális ellátások 
is előfordulnak, amelyek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(Szt.) hatálya alá tartoznak, például: lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása.. 
Normatív lakásfenntartási támogatásban 80 család - 18 év alatti gyermeket nevelő család - részesült.  
 
5. Mikorra tervezik a település gyermekvédelmi koncepciójának elkészítését? 
 
Figyelembe véve, hogy a gyermekvédelmi koncepció megalkotása átfogó szakmai-elemző munkára 
épül, és az előkészületi munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, a koncepció elfogadása a 
későbbiekben várható. 
 
6. Települési szinten milyen programokat támogattak, melyek a gyermek- és fiatalkorúak hasznos 
szabadidő-eltöltését, mentális és testi jólétét segítették elő? 



 
A gyermekek és fiatal felnőttek hasznos szabadidő-eltöltése érdekében az önkormányzat 
tevékenysége: 
- ingyenes internetezési lehetőség biztosítása a Művelődési Házban,  
- kulturális események szervezése, nyári zenés esték támogatása,  
- civil szervezetek támogatása (akik különböző versenyeket, rendezvényeket szerveznek, 
sportversenyeket, kerékpár túrákat, honismereti tábort rendeznek stb.), 
- a kulturális, honismereti rendezvények lebonyolításához a Művelődési Ház ingyenes biztosítása. 
 
7. Mi a tapasztalatuk, véleményük a gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködéséről? 
 
A jelzőrendszer tagjai között – a jogszabályban előírt – együttműködés, kölcsönös tájékoztatás 
elsődlegesen sajnos csak az esetmegbeszélések alkalmával - szóban - valósul meg. A hatékonyság és 
eredményesség növelése érdekében a megbeszéléseken túl, gyakoribb információ átadás-átvételre, 
illetve szorosabb együttműködésre lenne szükség a gyermekvédelem helyi szereplői között.  
 
8. Hányszor vettek részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen, gyermek ügyében történő 
konzultáción az elmúlt év folyamán? 
 
A szociális ügyintéző, - aki a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokat is ellátja - az év 
folyamán tartott észlelő - és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen 6 esetben vett részt.  
 
9. Részt vettek-e az elmúlt év folyamán gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai 
továbbképzésen? Ha igen, milyen formában? 
 
2014. év folyamán a szociális ügyintéző gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzésen 
nem vett részt.  
 
10. Milyen javaslatai vannak a gyermekek helyzetének javítása érdekében? 
 
A gyermekek helyzetének javítása érdekében szükségesnek tartom a gyermekvédelem helyi 
szereplőinek szorosabb együttműködését, egymás kölcsönös, megfelelő időben történő 
tájékoztatását.  
A korosztályra jellemző problémák (pl.: kábítószer-használat, cigarettázás, iskolakerülés) megelőzése, 
kezelése érdekében a megfelelő szakemberek által tartott, az érintettek érdeklődését felkeltő 
előadások, foglalkozások útján való felvilágosító tájékoztatásnak, tanácsadásnak, pszichológiai 
segítségnyújtásnak nagyobb szerepet kellene biztosítani. 
 
Kiszombor, 2015. március 23. 
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