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1. sz. melléklet
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységének ellátásáról
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdésében
foglaltak végrehajtására az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak éves értékeléséről az alábbi jelentést készíti:
1. Lesenceistvánd település demográfiai mutatói
Megye: Veszprém
Állandó lakosok száma (2008. dec. 31.): 998 fő
0-18 év közötti gyermekek száma (2008 dec. 31.): 214 fő
Állandó lakosok száma (2009. dec. 31.): 1.000 fő
0-18 év közötti gyermekek száma (2009. dec. 31.): 217 fő
Ebből: 0-14 éves 162 fő
15-18 éves 55 fő
19 – 60 éves korúak száma: 616 fő
60 év felettiek száma: 167 fő
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a
gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 15/2004. (IX.20.) rendelete alapján a képviselő-testület dönt:
(1) Pénzbeli ellátás a Gyvt. rendelkezésein túlmenően:
- beiskolázási támogatásról
A képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester:
(1) Pénzbeli ellátások a Gyvt. rendelkezéseinek végrehajtására:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról,
(2) Természetben nyújtott ellátások:
- pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátás formájában nyújtható
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása.
a.) A települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.18. § (1) bekezdése alapján a jogosult
gyermek számára a törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot állapít meg, melynek célja annak igazolása, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt. 148. § (5) bekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, Gyvt. 20/A. §-ban
meghatározott pénzbeli támogatásnak, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezményeknek az igénybevételére.
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához a gyermeket
gondozó család egy főre jutó havi jövedelmét kell figyelembe venni, továbbá a vagyoni
helyzetét kell vizsgálni.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2009. december 31-én 71 fő,
mely az előző évihez képest ( 2008. december hó 31-én 50 fő) 21 fővel emelkedett.
Családok száma: 37, ebből egyedülálló szülő 16.
Elutasításra nem került sor.
Fellebbezés nem volt.
A Gyvt. 20/A. §. értelmében a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2009. július 1-jén fennállt, július
hónapban, akinek november 1-jén fennállt, november hónapban gyermekenként 5.800 Ft
összegű támogatást folyósított.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri kiegészítése:
Átlagosan 50,5 gyermek, ebből 2 nagykorú. A támogatásra felhasznált összeg: 586.000 Ft.
Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok:
- szerény jövedelmi helyzet
- tartós munkanélküliség
- gyermekét egyedül nevelő szülő
- többgyermekes családok
- alacsony iskolázottság
b.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
( továbbiakban Gyvt.) 2008. évi módosításával bevezetésre került az óvodáztatási támogatás,
melynek szabályait a törvény az alábbiakban rendezi:
A Gyvt. törvény 20/C. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat
jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a
szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább
három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének
december hónapjában,
ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három
hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első
alkalom],
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési
jogviszony fennállásáig
ba) a tárgyév június hónapjában,
bb) a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a
gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a
szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen
arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás összege a 2009. évben gyermekenként első
alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A 2009.
évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény
elfogadásával egyidejűleg dönt.
(4) A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra
kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás
nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő legfeljebb 15 munkanapon
belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.
A kutatások azt igazolják, hogy minél korábban kezdi meg a gyermek az „óvodába járást”,
annál nagyobb esélye van arra, hogy sikeresen kezdje meg az iskolai tanulmányait. A
közoktatásról szóló törvény megteremti annak lehetőségét, hogy minden gyermek felvételt
nyerjen az óvodába. Az óvodai nevelésben való részvétel szülői döntésen múlik mindaddig,
ameddig a gyermek nem lép az ötödik életévébe. Ettől az évtől kezdődően ugyanis a nevelési
év első napjától kezdődően a szülőnek gyermekét be kell íratni az óvodába. Azoknál a
gyermekeknél azonban, ahol a szülők iskolai végzettsége alacsony, indokolt, hogy a gyermek
lehetőség szerint már három éves korában óvodába járjon. A törvény támogatási rendszerrel
ösztönzi a szülőket arra, hogy gyermeküket minél korábbi életkorban beírassák az óvodába.
2009. évben 1 alkalommal 8 gyermek, második alkalommal 5 gyermek részesült összesen ,
140 ezer forint óvodáztatási támogatásban.
c.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
(1) A polgármester átruházott hatáskörben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapíthat
meg annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, és a
családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartási veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerül (pld. a gyermek tartósan beteg, orvosi kezelésre-, nevelési
tanácsadóra szorul, szülők munkanélkülivé válása, stb.)
2009
évben 9 kiskorú, 11 esetben, összesen: 69.000 Ft támogatásban részesült.
d.) Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok:
Lesenceistvánd
Települési
Önkormányzat
a
gyermekvédelem
helyi
szabályozásáról szóló 15/2004. (IX. 20. ) számú rendeletének 6. §.-ában foglaltak
alapján
„ (1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében kérelem nélkül, hivatalból a
település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulók részére a
tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében beiskolázási támogatást
biztosíthat, a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül.
(2) Az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó tanulók részére a támogatást az
önkormányzat természetben nyújtja úgy, hogy a tanulók számára ingyenesen biztosíthatja a
tankönyveket.
(3) Azon általános iskolai tanulókat, akik nem az önkormányzat által fenntartott általános
iskolába járnak, az önkormányzat beiskolázási támogatásban részesítheti, amely támogatást
készpénzben kell kifizetni.
(4) Az önkormányzat a középiskola, a főiskola vagy egyetem nappali tagozatán tanuló,
lesenceistvándi lakóhellyel rendelkező tanulókat (hallgatókat) beiskolázási támogatásban
részesítheti, amely támogatást készpénzben kell kifizetni.
(5)
A (3) és (4) bekezdésben meghatározottak támogatási összegét a képviselő-testület
a tárgyévi költségvetésének függvényében, az adott év szeptember 30-áig állapítja
meg.
-
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(6) A (4) bekezdés szerinti beiskolázási támogatási összeg felvételekor iskolalátogatási
igazolást kell bemutatni.
(7) A tanuló, hallgató által fizetendő tankönyvek ellenértékének összegét számlával vagy az
intézmény által kiadott igazolással kell igazolni.”
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2009. évben is a képviselőtestület rendeletében foglaltaknak
megfelelően 618.935 Ft összegű támogatást fizetet ki ezen a jogcímen.
- BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatban 2 fő hallgató
részesült összesen 70.000 Ft önkormányzati támogatásban.
- Arany János Tehetségkutató pályázaton résztvevő 1 fő tanuló 50.000 Ft/év támogatásban
részesült.
e.) Gyermek étkeztetés :
A „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola tanulói közül a felső tagozatos
diákok Lesencetomajon tanulnak, így Ők a lesencetomaji óvoda konyhájáról étkeznek, az
alsó tagozatos gyerekek Lesenceistvándon tanulnak, Ők az uzsai konyháról Lesenceistvándra
szállított ételt fogyasztják.
A lesenceistvándi és az uzsai óvodások szintén Mikola Flóriánné vállalkozó által működtetett
uzsai konyháról veszik igénybe az étkeztetést.
Gyermekétkeztetési kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:
- A Lesenceistvándi gyermekek közül 50 %-os étkezési térítési díj kedvezményben
részesült 4 fő óvodás (három és több gyermekes család, tartósan beteg gyermek.)
- Ingyenes az ellátása 21 fő óvodáskorú gyermeknek, Ők rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők voltak.
- Az általános iskolai tanulók közül 50 %-os normatív kedvezményben részesült 6
fő.
- Ingyenes étkeztetésben részesült 22 gyermek.(1-6 évfolyam rgyvk).
A szociális és munkaügyi miniszter 11/2009. (IV. 22.) SZMM rendelete alapján a települési
önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából támogatást nyújtott
2009. évben is.
A nyári étkeztetést azon gyermekek számára szerveztük meg, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesültek és év közben is ingyenesen étkeztek. 20 fő vette
igénybe a nyári étkeztetést. E célra ténylegesen felhasznált állami támogatás 381.100 Ft volt.
3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
a.) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, gyermekjóléti szolgáltatás működésének
tapasztalatai:
Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szerkezeti felépítése
Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat önkormányzatok társulásának
keretében önálló intézményként, részben önálló költségvetési szervként működik.
Költségvetése Lesenceistvánd települési Önkormányzat költségvetésébe épül be.
Az intézmény megnevezése:
Székhelye:
Telephelye:
Levelezési címe:

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
8318 Lesencetomaj, Szent István park 1.
8318 Lesencetomaj Szent István park 1.
8318 Lesencetomaj Szent István park 1.
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Felügyeleti szerve:
Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselőtestülete
8319 Lesenceistvánd, Kossuth út. 145.
Az intézmény alapítói:
Lesenceistvánd település önkormányzata /gesztor/ 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.
Balatonederics község önkormányzata 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.
Hegymagas község önkormányzata 8265 Hegymagas, Szigliget u. 13.
Lesencefalu község önkormányzata 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 46.
Lesencetomaj község önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51.
Nemesvita község önkormányzata 8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 8.
Szigliget község önkormányzata 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
Uzsa település önkormányzata 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.
b.) Szervezeti felépítés
A Szolgálat által ellátandó alapfeladat:
•
•
•
•
•

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítés
Szociális információs szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés

A Gyvt.
• 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás,
• 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátása.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban Szt.)
• 61. §-ában meghatározott szociális információs szolgáltatás,
• 62. §-ában meghatározott étkeztetés,
• 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás,
• 64. §-ában meghatározott családsegítés.
c.) Tárgyi feltételek
Az intézmény telephelye Lesencetomaj, Szent István park 1. szám alatti épületben található.
Az épület irodahelyiségként funkcionál. A feladatellátás és a személyzet bővülésével, ezáltal a
dokumentáció növekedésével a helyiség kicsi. A jelenlegi elhelyezésük nem alkalmas a
kliensek megfelelő fogadására, az iratanyagok megfelelő tárolására ezért rövid időn belül a
Szolgálat a L
lesencetomaji „alsó” iskola épületébe költözik legkésőbb 2010. szeptember 30-ig, ahol
megfelelő körülmények között végezheti munkáját.
A munkához a tárgyi és technikai eszközök biztosítottak (telefon, számítógép, nyomtató,
fénymásoló stb.) igyekeznek a költséghatékonyságot szem előtt tartva végezni a feladatokat.
A szolgálat jelenlegi helyén rendelkezik játszóudvarral.
d.) Személyi feltételek
Jelenleg az intézmény alkalmazottainak száma 11 fő. A gyermekjóléti munkát és egyben a
szakmai vezetést 1 fő látja el, 1 fő a családsegítést, 7 fő a házi segítségnyújtást, 1 fő a
szociális étkeztetésen, 1 gépkocsi vezető.
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A szociális gondozók közül 2 fő megszerezte a szociális gondozó és ápoló szakképesítést,
szintén 2 fő beiskolázásra került a szakképesítés megszerzéséhez. A tárgyévben sor került a
házigondozók közalkalmazotti kinevezésére.
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e.) Az intézmény alapfeladatai:
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszer szervezésének legfőbb célja a szolgáltatásaihoz
való hozzáférhetőség területi-, kistérségi-, települési különbségeinek, egyenlőtlenségeinek
felszámolása.
A helyi társadalom, szociális, közéleti és közösségi problémáinak feltárása és azok
megoldásának segítése. Az egyéni, családi és közösségi szociális segítő szolgálat hatékony
működtetése, a szociális és mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek megoldásában
segítségnyújtás.
Az intézmény célja, hogy a működési területén élőknek segítséget nyújtson a szociális munka
különböző formáiban. Abban, hogy kivédjék a legközvetlenebbül fenyegető negatív
hatásokat, illetve abban, hogy képessé váljanak a különböző problémáikat önállóan is
megoldani. Célja az intézménynek az is, hogy elősegítse a településeken élő családok
marginalizálódásának csökkenését.
A Gyermekjóléti Szolgáltatás – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési
– oktatási intézményekkel illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez. Tevékenysége körében folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő
gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, valamint feladatai közé tartozik a
gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.
f.) Gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe:
Balatonederics község közigazgatási területe,
Lesencefalu község közigazgatási területe,
Lesencetomaj település közigazgatási területe,
Lesenceistvánd község közigazgatási területe,
Nemesvita község közigazgatási területe,
Uzsa település közigazgatási területe.
Továbbá 2009. évben Hegymagas és Szigliget települések közigazgatási területével is bővült
az ellátandó területek száma.
A családgondozás tervezett módon határidő megállapításával történik. A családgondozó a
gondozás megkezdésekor rögzíti a gyermek és szülője személyi adatait, továbbá
helyzetértékelést készít. A családgondozó a gyermek és a szülő közreműködésével szükség
szerint értékeli a gondozás eredményességét.
A családgondozónak az alapellátás során kísérletet kell tennie arra, hogy megnyerje a
gyermek, illetve a szülője együttműködését, kivéve, ha elháríthatatlan akadály vagy sürgős
szükség áll fenn.
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A Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi gondozási tevékenysége
Lesenceistvánd településen
Sor
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nem és kor

Alapellátásban
történő gondozás

Védelembe vétel

Utógondozá
s

Összese
n
-

gyermekek száma/Fő
0-5 év
6-13 év
Fiú
14-17 év
Együtt (1-3.
sosok)
0-5 év
6-13 év
Lány
14-17 év
Együtt (5-7.
sorok)
Összesen (4+8
sorok)
Családok száma

1
1

-

-

1
1

2

-

-

2

4
1
-

-

-

4
1
-

5

-

-

5

7

-

-

7
3

A gyermek veszélyeztetettsége: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését gátolja, vagy akadályozza.
Veszélyeztetettségi tényezők:
Lakáskörülmények
- Lakás és környékének rossz állaga, higiénés állapota
- Túlzsúfolt lakás, mennyire biztos a lakóhely
- Élősködők és rágcsálók nagy számú jelenléte
Életmód
- A szülő egészségi állapota (pszichiátriai betegség, tartós betegség, fogyatékosság)
- Szenvedélybetegségek jelenléte (alkohol, drog, játék)
- A felügyelet hiánya bármely családszerkezetnél
- A szülők konfliktusos kapcsolata egymással (válás, agresszió egymással szemben)
- Az alacsony jövedelem helytelen beosztása
- Erkölcstelen életvitel (szexuális magatartás, bűnöző életmód)
Elhanyagolás
- Testi elhanyagolás: éheztetés, gondozási hiányosságok
- Érzelmi elhanyagolás: ingerszegény környezet, szeretethiányos szülő – gyerek
kapcsolat, közömbösség
- Értelmi elhanyagolás: nem kíséri figyelemmel a szülő a gyermek iskolai munkáját
Agresszió
- Fizikai agresszió a gyermekkel szemben: szexuális zaklatás, bántalmazás
- Lelki agresszió a gyermekkel szemben: érzelmi zsarolás, kiabálás, veszekedés, túlzott
szigor
- Felelőtlen, következetlen szülői magatartás a gyermeknevelésben
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A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:
2008. december 31-én 8 fő volt.
Tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorú 0 fő.
Tárgyévben nyilvántartásból törölt veszélyeztetett kiskorú 0 fő.
2009. december 31-én a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma: 8 fő volt, ebből 7
gyermek környezeti okból, 1 gyermek magatartási ok miatt veszélyeztetett.
Családok száma: 3.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében:
- támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában személyisége kedvező
irányú fejlődésében,
- segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban
jelentkező működési zavarok megszüntetésében,
- kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők
és más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes
gondoskodást.
Az alapellátás, a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló gondozási forma, a védelembe
vétel hatósági intézkedés, mely a veszélyeztetettség megszüntetésére irányul.
A családgondozó az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult
veszélyeztetettség megszüntethető – e az önként igénybe vehető alapellátásokkal vagy a
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés
kezdeményezésére van – e szükség.
Az alapellátás megszűnésének oka lehet a családgondozás eredményessége, a 18. életév
betöltése, valamint más településre történő elköltözés. A megszűnés nem minden esetben
tekinthető véglegesnek, vannak családok, akik rövid időn belül visszakerülnek az ellátásba,
mivel a pozitív változásokat nehezen tudják hosszabb távon fenntartani, így ismét a szolgálat
látókörébe kerülhetnek.
Abban az esetben, ha az alapellátás során a gyermek vagy a család nem tanúsít együttműködő
magatartást, a Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó
intézkedések közül javaslatot tehet a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve
ideiglenes hatályú elhelyezésére. A védelembe vétel során a családgondozó gondozási –
nevelési tervet készít a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjait kitöltve, a Gyvt.
68.§ (4) bekezdésében meghatározott határidőre a szülő, a gyermek, az érintett személyek és –
szükség esetén – szakemberek bevonásával.
A gondozási – nevelési terv tartalmazza a veszélyeztető körülmények megjelölését, a
védelembe vételhez szükséges változásokat, ennek elérése érdekében a családgondozó, más
szakemberek, szülő és a gyermek feladatait határidők megállapításával.
2009. évben Lesenceistvánd településen nincs védelembe vett gyermek.
A szolgálatnak feladata az utógondozás biztosítása is. Az utógondozás – amelyre az átmeneti
vagy tartós nevelésbe vétel megszűnése után kerül sor – elősegíti a gyermek családi
környezetbe történő visszailleszkedését. 2009. évben utógondozott gyermek nem volt. Az
átmeneti nevelt gyermekek gyámjaival, vérszerinti családjukkal a gyermekjóléti szolgálatnak
kapcsolatot kell tartani, elősegítve a gyermek és szüleik közötti kapcsolattartást.
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Szakellátásban lévő gyermekek családjainak gondozása az adott településen és az
intézmény ellátási területére vonatkozóan

Megnevezés
Családok száma
Ezen családok szakellátásban
lévő gyermekeinek száma

Gondozottak száma
1
4

Gondozottak száma
2
6

Bűnelkövető gyermek – és fiatalkorúról 2009. évben 1 esetben érkezett jelzés a Tapolcai
Rendőrkapitányság részéről. A jelzés szerint a fiatalkorú ellen a Btk. 204. § (3) bekezdésébe
ütköző és aszerint minősülő 18 év alatti személyről képek készítésével, forgalomba
hozatalával , kereskedéssel , nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétellel elkövetett
tiltott pornográf felvétellel visszaélés büntette gyanúja miatt a nyomozást folytatott. A Be.
190. § (1) bekezdés d) pontja alapján – figyelemmel a 190. § (2) bekezdés első mondatára,
valamint a Btk. 22. § a) pontjára, mivel a gyermekkor alapján büntethetőséget kizáró ok áll
fenn- a nyomozást megszüntette. Tekintettel arra, hogy a gyermekkorú az általa elkövetett , a
feljelentés tárgyát képező cselekmény miatt nem büntethető és a nyomozást megszüntette,
fenti hivatkozású számú határozatával felkérte hatóságot, hogy a szükséges óvó, védő
intézkedéseket tegye meg.
Fentiekre tekintettel a hivatalból indult védelembe vételi eljárás lefolytatására került sor. A
gyermekjóléti szolgálat családgondozójának és a tárgyaláson elhangzottak alapján olyan
döntést született, hogy a gyermek veszélyeztetettsége nem állt fent , ezért az eljárás
megszűntetésre került és az alapellátást sem volt szükséges.
A Gyermekjóléti Szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint az adott településen
és az intézmény ellátási területére vonatkozóan
Sorszám
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Megnevezés
Anyagi (megélhetési,
lakhatással összefüggő)
Gyermeknevelési
Közvetítés más
szolgáltatásba
/pszichológus,
egészségügyi szolgáltató
stb./
Gyermekintézménybe
történő beilleszkedési
nehézség
Magatartászavar,
teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők vagy a család
életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli
bántalmazás
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek
Összesen (1-11. sorok)

Kezelt problémák száma
8
8

Kezelt problémák száma
51
24
2

1
1

17

2
9
21
3
2
1
116
11

A családok problémái, - amelyeket valamilyen módon kezelni kell - az esetek többségében
nem önmagukban jelennek meg, hanem halmozottan fordulnak elő.
A kezelendő problémák nagy részben a szülők helytelen életviteléből adódnak
(szenvedélybetegség: alkoholizmus, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya) A
gyermeknevelési problémák hátterében nevelésbeli problémák, hiányosságok állnak, részint
magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formája. Gyermeket veszélyeztető probléma a
szülők elhanyagoló magatartása, illetve a családtagok, a szülők konfliktusos kapcsolata.
További problémaként jelenik meg a család rossz szociális helyzete (munkanélküliség,
megélhetési, lakhatási problémák).
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége a tárgyévben az adott településen és az
intézmény ellátási területére vonatkozóan
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Megnevezés
Információnyújtás
Tanácsadás
Segítő beszélgetés
Hivatalos ügyekben való
közreműködés
Családlátogatások száma
Védelembe
Felülvizsgálati
vétel/átmeneti
tárgyaláson való
nevelésbe
részvétel
vétel/Elhelyezési
értekezlet
Konfliktuskezelés
Esetmegbeszélés, jelzőrendszeri
értekezlet
Esetkonferencia
Prevenciós célzatú szabadidős
tevékenységek a gyermekek száma
szerint (önismereti óra, játszóház)
Összesen (1-9. sorok)

Szakmai
tevékenységek
száma
70
3
11
5

Szakmai
tevékenységek
száma
245
35
245
16

148

411

-

5

4

10
24

3
-

1

-

-

244

992

A szülőknek és a gyerekeknek az esetek nagy részében felvilágosításra, tájékoztatásra,
hivatalos ügyintézésben történő segítségnyújtásra (kérelmek megfogalmazása, hivatalos
szervekhez való eljuttatása), illetve gyermeknevelési, életvezetési és életmódbeli tanácsra,
segítő beszélgetésekre volt szükségük.
2009. évben családlátogatás 148 alkalommal történt.
g.) Szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása: a szociális válsághelyzetben
lévő várandós anyák gondozásával elsősorban a védőnő foglalkozik a családgondozóval
együttműködve. A településen az elmúlt évben eltitkolt terhesség nem volt.
Lesenceistvánd településen 2009. évben szociális válsághelyzetben levő várandós anyáról
nem volt jelzés. h.) családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: Családból történő
kiemelésre 2009. évben sem volt szükség. Átmeneti nevelt gyermek nincs a településen.
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i.) Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:
A Gyvt. 17. §-ában felsorolt, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó
intézmények, szervezetek, személyek /az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a
védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási
intézmények, a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség,
a bíróság, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok/ a gyermekjóléti szolgálat fele
jelzési kötelezettséggel tartoznak, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét észlelik.
Az észlelő- és jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálat legfontosabb alappillére, feltáró,
informatív és segítő szociális kapcsolatrendszer, amelyet a gyermekjóléti szolgálat működtet.
Az észlelő- és jelzőrendszer a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátló,
vagy akadályozó magatartás, mulasztás vagy körülmény miatt kialakult állapot
/veszélyeztetettség/ megelőzése érdekében végzi munkáját.
A jelzőrendszer tagjai a saját szakterületükön fellelhető, a családokkal és gyermekekkel
kapcsolatos problémák jelzése során kerül a szolgálat látókörébe a megoldandó feladat. E
jelzőrendszer egyúttal team munkát is jelent, mert a problémák összetettsége miatt megoldás
is sokszor csak a szakterületek együttműködése során valósul meg.
A jelzőrendszer által küldött jelzések száma a tárgyévben az adott településen és az intézmény
ellátási területére vonatkozóan
Sorszám

Megnevezés

1
2
3
4
5
6

Egészségügyi szolgáltató
védőnői jelzés
Szociális szolgálat
Közoktatási intézmény
Rendőrség
Ügyészség, bíróság
Társadalmi szervezet, egyház,
alapítvány
pártfogó felügyelői szolgálat
Összesen (1-8. sorok)

7
8
9

Küldött jelzések
száma
4
4

Küldött jelzések
száma
15
15

A gyermekjóléti szolgálatnak a jelzőrendszer tagjaival nagyon jó kapcsolat alakult ki, ami
elősegíti a szoros együttműködést a jelzett problémák megoldásában. Az évente több
alkalommal megrendezésre kerülő esetmegbeszéléseken áttekintésre kerülnek az ellátandó
településeken felmerülő gyermekvédelmi feladatok, problémák.
Nagyon fontos szerepe van a probléma megoldásban a jelzőrendszeri tagok időbeni
információinak és a megoldásban való aktív közreműködésüknek. Több esetben a
családgondozó a település védőnőjével, óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelőssel közös
családlátogatásokat tettek. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység javítása hatékonyabbá
tehető a mindkét oldalon jelentkező (elsődlegesen intézkedő és a végrehajtó) információk
áramlásának fokozásával.
Prevenció szerepe a gyermekjóléti szolgáltatásban
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Elsődleges prevenció: amelynek célja, hogy mérsékelje a gyermekek helytelen irányú,
fejlődését, megelőzze a fenyegető ártalmak kialakulását. Enyhítenie kell a veszélyeztető
körülményeket, csökkentenie azok hatását, s új eseteiknek előfordulási arányait. Az
erőfeszítések két területre összpontosulnak: megváltoztatni a környezetet és erősíteni az egyén
problémamegoldó készségeit.
j.) Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:
Lesenceistvánd és Uzsa település Önkormányzatával közös fenntartású óvodát működtet
Lesenceistvánd településen.” Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
néven. A törvényi feltételek biztosítottak.
Óvodai férőhelyek száma:
50 fő
2009. december 31-én az óvodások száma: 46 fő volt.
Ebből Lesenceistvándi gyermek
42 fő
uzsai gyermek:
4 fő
2007. augusztus 15. napjától Lesencefalu, Lesencetomaj, Lesenceistvánd és Uzsa települések
társulási formában közösen működtetik a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskolát, melynek székhelye: Lesencetomaj. A négy település felső tagozatos gyermekei
Lesencetomajon, az alsó tagozatos gyermekek Lesenceistvándon tanulnak. A törvényi
feltételek biztosítottak.
A gyermekek iskolába történő szállítása „iskolabusszal” történik.
Az ellátás igénybevétele:
Az általános iskolai tanulók létszáma: 157 fő. (Az előző évihez képest 18 fő a csökkenés)
Ebből:
lesencetomaj általános iskolai tanulók száma :
53 fő
lesencefalui általános iskolai tanulók száma:
26 fő
lesenceistvándi általános iskolai tanulók száma:
60 fő
uzsai általános iskolai tanulók száma:
14 fő
tapolcai:
4 fő
Tanuló szobai ellátásban részesülő felső tagozatos tanulók száma összesen: 33 fő
Ebből: lesencetomaji gyermek:
8 fő
lesencefalui gyermek:
9 fő
lesenceistvándi gyermek: 16 fő
uzsai gyermek
0 fő
Napközi otthonos ellátásban részesülő alsó tagozatos tanulók száma összesen: 50 fő
Ebből :
lesencetomaji gyermek:
11 fő
lesencefalui gyermek:
15 fő
lesenceistvándi gyermek:
14 fő
uzsai gyermek:
11 fő
Helyettes szülői ellátás: A törvény által kötelezően előírt feladat a helyettes szülői hálózat
létrehozása. Kiépítése eddig azért nem történt meg, mert nem volt jelentkező ezen feladat
ellátására és anyagilag is megterhelő az Önkormányzatnak.
Gyermekek átmeneti otthona a településen nem működik.
Családok átmeneti otthona: Ezen ellátási forma megvalósítására nagy szükség lenne a
térségben.
4.) Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
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A településen az elmúlt évben védelembe vételi eljárás megindítására egy esetben került sor a
tapolcai rendőrkapitányság jelzésére.
Védelembe vett gyermek nincs a településen. A családgondozó folyamatosan tartotta a
kapcsolatot a problémás családdal.
Ideiglenes hatályú elhelyezések száma: Ideiglenes hatályú elhelyezések okai: Gyámhivatali felülvizsgálat eredménye: nem volt.
5.) A gyámhivatal székhelye: Tapolca, Hősök tere 15.
6.) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása:
A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala – „A
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről” szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Gyár.)14. § (1) bekezdés a) pontja alapján – 2009. március hónapban a „Lesence Völgye”
Települések Körjegyzőségénél szakmai ellenőrzést végzett.
A vizsgált időszak: 2004. október 1. - 2009. február 28.
Az ellenőrzés tárgyköre:
A települési önkormányzat körjegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozó gyámhatósági
feladatok közül
- a védelembe vétel körében:
1. a védelembe vétel oka (családon belüli erőszak, gyermek bántalmazása,
elhanyagolása, gyermek- és fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény, stb.)
2. a 2 évet meghaladó védelembe vétel indokoltsága
3. a gyermek védelembe vételéhez – ezen belül különös tekintettel a 2 évet meghaladó
védelembe vételhez kapcsolódó, egyéni gondozási-nevelési tervek tartalma, a gyermek
veszélyeztetettsége megszüntetésének érdekében tett feladat meghatározására és a
gondozási-nevelési tervek változása, illetve változatlansága, valamint a felülvizsgálat
eredménye.
- a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése körében annak indokoltsága.
A vizsgálat tárgyát képezte továbbá
a) a gyermeki jogok érvényesülése (gyermek meghallgatása, véleményének figyelembe
vétele stb.), valamint
b) „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi
CXL. Törvény (a továbbiakban. Ket.), továbbá ”A gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról” szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Gyer.) hatályosulása, különös tekintettel a bevezetett új
jogintézményekre, alapvető változásokra.
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A vizsgálat tapasztalatai:
1. Az ellenőrzés feladatai ellátásához különböző módszereket alkalmazott. A helyszínen
Molnár Jánosné és Papp Éva ügyintézőkkel történő személyes interjúra és a munkavégzés
körülményeinek megtekintésére került sor. A célellenőrzés kiterjedt a vizsgálati
tárgykörökben keletkezett valamennyi ügyiratra, a nyilvántartási kötelezettség teljesítésére,
valamint a korábbi ellenőrzés megállapításának hasznosulására.
A gyámhivatala Lesenceistvánd és Uzsa települések vonatkozásában 2004. október 22-én
vizsgálta utoljára átfogóan a településeken a jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági
tevékenységének jogszerűségét.
A hivatal működését a vizsgálati időszakban szervezeti és személyi változások egyaránt
érintették. Lesenceistvánd-Uzsa körjegyzőséghez 2007. január 1-jétől Lesencefalu, majd
2008. január 1-jétől Lesencetomaj és csatlakozott, amely időponttól működik „Lesence
Völgye” Települések Körjegyzősége néven Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. szám alatti
székhelyen.
A települési önkormányzat jegyzőjéhez telepített gyámügyi feladat- és hatásköröket 2005.
június 22-től Dr. Takács Nóra körjegyző, 2008. április 14-től 2009. április 13-ig tartó
távollétében Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző látta el.
Gyámügyekben a körjegyző nevében Lesencetomaj és Lesencefalu vonatkozásában Molnár
Jánosné
és Lesenceistvánd és Uzsa vonatkozásában Papp Éva szociális és gyámügyi
ügyintézők osztott feladatellátás keretében járnak el.
A gyámügyek bizalmas jellege által megkövetelt légkör feltételei biztosítottak.
A munkavégzés tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. A gyámügyi iratok iktatása központi
iktatással, számítógépen történik. A hivatal minden ügyintézője Internet hozzáféréssel
rendelkezik. A jogszabályok megismerését és a naprakész információk megszerzését a CD
jogtár, a Magyar Közlöny és az Internet segíti.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az önkormányzat társulási formában – a Lesencetomaj
székhelyű – „ Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.
A vizsgált települések tekintetében a családgondozó személye is változott.
A településen nem jellemző a gyermekek veszélyeztetettsége.
Az ügyek vizsgálatára és értékelésére az alacsony ügyszámra tekintettel egyenként került sor.
A vizsgált időszakban védelembe vételi ügyben a Körjegyzőségnek 5 ügyirata keletkezett.
Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése 1 esetben vált szükségessé.
Lesenceistvánd községre vonatkozóan 1 védelembe vételi ügy volt. A védelembe vételt
követően - a gyermek veszélyeztetettségének fennállása mellett a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezés miatt - az eljárás megszüntetésére került sor.
A védelembe vétel okai szülők helytelen életvitele, italozó életmódja, elhanyagoló magatartás,
anyagi problémák, gyermekbántalmazás, együttműködés hiánya.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a gyámhatóság döntései a gyermekek érdekében álltak,
azok megalapozottak voltak, az eljáró hatóság az adott probléma jellegének megfelelően, a
veszélyeztetettség okaival összhangban alkalmazott intézkedéseket.
Az egyéni gondozási- nevelési terv készítésével kapcsolatos szabályok megfelelően
érvényesültek.
2. A vizsgált időszakban 2 évet meghaladó védelembe vétel nem fordult elő.
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7.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
Helyettes szülői hálózat kiépítése továbbra is fontos feladat lenne a településen.
Gyermekvédelmi prevenciós elképzelések: a gyermekek veszélyeztetettségét megelőző,
preventív munkavégzés kiépítésére lenne szükség. (személyiségfejlesztő, önismereti, játékos
csoportfoglalkozás, egészségnevelő és bűnmegelőzéssel kapcsolatos programok az iskolás
korú gyermekek részére.)
Sajnos nagy problémák mutatkoznak a szülők gyermeknevelési beállítódása terén, ezért
szükség lenne a szülők részére gyermekneveléssel kapcsolatos előadások tartására, óvodában
és iskolában egyaránt.
8.) 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.
Lesenceistvánd településnek bűnmegelőzési programja nincs.
- A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:
Gyermek és fiatalkorú személyek körében mint elkövető 1 fő fiatalkorú (fiú) lopás vétség., 1
fő fiatalkorú (fiú) készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés vétség , 1 fő
fiatalkorú ( lány) közúti baleset gondatlan okozása vétség törvényi tényállását valósította meg.
Elkövetést előidéző ok a deliktumok hátterében a gyermekkorúak körében az adott
cselekmények társadalomra veszélyességének fel nem ismerése és a jogszabályi ismeretek
részeleges, több esetben teljes hiánya. A fiatalkorú elkövetők már a szükséges ismeretekkel
rendelkeznek a bűncselekményekről mégis a csoportszellem által vezérelt- megfelelésielkövetési mód, az anyagi haszonszerzés, valamint a „buli „ kedvéért történő elkövetés a
domináns. A gyermekkorú elkövetők többnyire kisebb súlyú közlekedési szabálysértéseket
valósítanak meg ( világítás hiánya) míg a fiatalkorúak a fenti eseteken túl az engedélynélküli
vezetést, valamint a kötelező védőfelszerelések (bukósisak, biztonsági öv) használatát
mulasztják el.
Kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetése végett nem indult rendőrségi eljárás a
településen. Ez az eredmény vélelmezhetően betudható a hatékony tájékoztatásnak,
ismeretterjesztésnek, a településen folytatott DADA oktatásnak mint ifjúságvédelmi
tevékenységnek, az iskolában tartott előadásoknak valamint egyéb fórumoknak.
A bűnmegelőzésben és a prevenciós munkában
említést érdemelnek a különböző
kezdeményezések :
- „,Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában”
- ÁNTSZ, tűzoltóság, katasztrófavédelem, mentők, honvédség, rendőrség
nyílt napok keretében megjelenik és oktatást tart az általános iskolások részére.
A Rendőrség ezeken az előadásokon a biztonságos közlekedésre, valamint a bűnmegelőzés
eszközeinek felhasználásával az ismereteket igyekszik elsajátítani a gyerekekkel a
bűncselekmények elkövetése megelőzése és az áldozatválás megelőzés érdekében.
A település vonatkozásában családon belüli erőszakkal kapcsolatos cselekmény nem történt.
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9.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
Szakellátás, drogprevenció feladatra vonatkozóan civil szervezet nincsen. Alapellátásra
vonatkozóan az „Együtt-Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot kell megemlíteni,
mely ellátja a településen a gyermekjóléti és családsegítési feladatokat.
Továbbá 2006. január 1. napjától fejti ki tevékenységét a településen a Balatonfelvidéki
Támogató Szolgálat.
A helyi művelődési ház a településen élő gyermekek számára a szabadidő hasznos
eltöltéséhez programokat szervezett (játszóház, sportnap, falunap). Lesenceistvánd
településen több tánccsoport is működik. 9 tagú modern tánccsoport. Tagjai az általános
iskola alsó és felső tagozatos diákjai. 16 tagú társastánccsoport az általános iskolai alsó
tagozatos diákjai alkotják. A településen működik színjátszó kör, mely 15 tagú vegyes
korosztályú (6-23 éves) csoport. E csoportok a község rendezvényein, fesztiválokon
rendszeresen fellépnek.
A szabadidő hasznos eltöltésre lehetőséget nyújt a művelődési házban működő teleház, kondi
terem, könyvtár.
Az iskolában folytatott szociális munka
 Fogadóóra az iskolában: kötetlen beszélgetés a gyermeket foglalkoztató
eseményekről, dolgokról, problémáikról
 Egészségnevelés, baleset-megelőzés, áldozattá válás megelőzése: A felvilágosító
munka megszervezése az iskolaorvos, védőnő, valamint az ÁNTSZ, és a Rendőrség
munkatársainak bevonásával.
 Megvalósítás színtere: egészségnap, osztályfőnöki óra
Lesenceistvánd, 2010. május 5.

Tóth Csaba
polgármester
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