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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96 § (6) bekezdése előírja, hogy „A helyi önkormányzat a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, melyet a
képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatal részére. A
gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a
helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben
megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”
A 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete megfogalmazza a települési
önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit. Az előterjesztés
mellékletét képező beszámoló a jogszabály által meghatározott sorrendet követi az
alábbiak szerint:
1) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
biztosítása
3) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
4) Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
5) A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés
tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a
városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is
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.
7) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

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.
9) A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
Fenti szempontrendszer szerinti beszámolót az alábbiak szerint foglaljuk össze:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira:
Káptalantóti község demográfiai mutatói az alábbiak szerint alakulnak:
A község lélekszáma 2011. január 1-i állapot szerint: 477 fő, ebből a 18 év alattiak száma:
88 fő. A megoszlása: 0-3 évesek száma: 16 fő, 3-6 évesek száma: 14 fő, 7-14 évesek száma:
34 fő, 15-18 évesek száma: 24 fő. Örvendetes, hogy a 2012. január 1-i állapot szerinti
lélekszám 478 fő, ami sajnos stagnálást jelent, de legalább nem csökkenést mint megannyi
településen.
A községben óvoda, illetve oktatási intézmény nem működik. Az óvodáskorúak nagy
része a nemesgulácsi intézményt veszi igénybe, de Badacsonytomajra és Tapolca
városokba is járnak óvodába gyermekek. Ez vonatkozik az általános iskolásokra is.
2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 47 gyermek részesült az elmúlt évben
átlagosan. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők két alkalommal,
augusztus és november hónapban 5.800.-Ft/fő támogatást kaptak. Ezen a címen kifizetett
összeg 522.000.-Ft volt. Ezt az összeget az Önkormányzatnak az állam megtéríti.
Az Önkormányzat az elmúlt évben 10.000.-Ft támogatást biztosított 72 fő részére, akik
oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak.
A 2010-2011-es tanévre 4 fő részére biztosított az önkormányzat havi 5.000.-Ft összegben
Bursa-Hungarica támogatást.
Mivel az önkormányzat óvodát, iskolát nem tart fenn, így a gyermekétkeztetés költsége az
igénybe vevő intézményeknél jelentkezik.
3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása.
Az Önkormányzat 2001. január 1-jétől a gyermekjóléti szolgáltatást a Magyar Vöröskereszt
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával biztosította, majd 2009. január 1-jétől a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működő, Balatonfelvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el Káptalantóti településen. Az
intézmény tevékenysége megkezdésekor plakátokon, szórólapokon tájékoztatta a
település lakosságát a gyermekjóléti szolgáltatásról, a családgondozó személyéről,
elérhetőségéről, illetve a fogadóórák rendjéről, továbbá a három havonta megjelenő
Gulácsi krónika is tartalmazza a fogadóórákat és az elérhetőséget.

A családgondozói tevékenységet Káptalantótiban is 2011. május 4-től Szarka Teréz látja el.
A településen élők számára heti rendszerességgel, fogadóórákat tart az alábbi időben:
−
−

minden hétfő: 11.00 – 12.00 óráig az Önkormányzat épületében
minden pénteken: 8.00 – 10 óráig a tapolcai intézményük székhelyén.

A fogadóórák célja, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás mindenki számára közvetlenül
elérhető legyen a településen. A fogadóórák ideje alatt a családgondozó a hozzá forduló
kliensek részére problémáik megoldásában tanácsadást, valamint hivatalos ügyeik
intézésében segítséget nyújt.
2011. évben 6 alkalommal keresték fel a fogadóórákon. A fogadóórák látogatottsága nem
számottevő, szinte minden településen inkább a családok felkeresésére fektetődik nagyobb
hangsúly.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségét, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését. A gyermekjóléti
szolgáltatás feladata többek között szervezési, szolgáltatási és gondozási feladat.
A Szolgálat családgondozója folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő
gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, kapcsolatot tart a gyermekekkel,
meghallgatja panaszaikat, és segít azok orvoslásában.
A védelembe vett gyermekekről gondozási-nevelési tervet készít és az alapján dolgozik.
Segít a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátásában, szorosan
együttműködik az intézménnyel.
Gondozási tevékenység 2011. évben:
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0
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0

0

2
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8

0

0

8

Családok száma 5

0

0

5

A fenti táblázat alapján 5 család 8 gyermekével kapcsolatban történt családgondozás a
gyermekjóléti alapellátás keretében.
4 család 4 gyermeke esetében kölcsönös együttműködésen alapuló, veszélyeztetettséget
megelőző családgondozás történt.

2011. évben 3 család 3 gyermeke esetében, a szülők együttműködése és a probléma
megszűnése miatt a családgondozás lezárult. 1 család 4 gyermekével kapcsolatban az
alapellátásban történő gondozás során az édesanya együttműködésének hiánya
következtében javasolta a családgondozó a védelembe vételt.
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya problémáival kapcsolatban egy
alkalommal érkezett jelzés a szolgálathoz.
Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatban nem érkezett jelzés, ilyen irányú
családgondozás nem volt.
A családgondozások során, a következő problémák merültek fel:
− A szülők konfliktusos kapcsolata;
− Anyagi, megélhetési problémák, munkanélküliség,
− Gyermekneveléssel kapcsolatos problémák,
− A gyermek egészségi állapotának elhanyagolása;
− Higiéniai problémák, a gyermek környezetének elhanyagolása.
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2011. évben
Megnevezés

Szakmai tevékenység száma

1. Információnyújtás

15

2. Tanácsadás

34

3. Segítő beszélgetés

27

4. Hivatalos ügyekben való közreműködés

2

5. Családlátogatás

47

6. Közvetítés más szolgáltatásba

0

7. Részvétel nevelésbe vételi tárgyaláson

1

8. Részvétel védelembe vételi tárgyaláson

0

9. Elhelyezési értekezleten való részvétel

0

10. Szakmaközi megbeszélés

4

11. Esetkonferencia

0

Összesen:

130

A családlátogatások során gondozási terv alapján, valamint információnyújtással,
tanácsadással segítette a családgondozó a családban jelentkező problémák és nehézségek
megoldását. A családlátogatásoknak ellenőrző funkciója is van, az együttműködésben
vállalt feladatok tekintetében. Segítő beszélgetéssel igyekezte aktivizálni, a szülők
felismerési képességét problémáik gyökereinek felismerésében, valamint az ezek
leküzdéséhez vezető lépések és megoldási módok kidolgozásában.
Az észlelő-jelzőrendszer szervezése, működtetése
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő- és jelzőrendszer
működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az
együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel.

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rögzíti a
jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket, feladataikat a gyermek családban
történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai a következők:
− egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos,
a házi gyermekorvos
− személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, különösen a családsegítő szolgálat és a
családsegítő központ
− közoktatási intézmények, különösen a nevelési, oktatási intézmény, nevelési tanácsadó
− rendőrség
− ügyészség
− bíróság
− a pártfogó felügyelői szolgálat
− az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek
− a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása
− a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
A fenti intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége
esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben kötelesek hatósági eljárást
kezdeményezni és a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a
veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással
együttműködni.
A gyermekjóléti szolgálatok feladata a jelzőrendszer működtetése, az esetmegbeszélések
és a gyermekvédelmi tanácskozások megszervezése és lebonyolítása.
Káptalantóti településen illetékes jelzőrendszeri tagok részére 2011-ben, 4 alkalommal
került sor szakmaközi megbeszélés szervezésére, az éves gyermekvédelmi tanácskozás is
megszervezésre került.
A szakmaközi megbeszélések témája:
Testékszerek és a tetoválások egészségügyi és pszichikai hatása a gyermek nevelésére
− Fogyatékkal élő gyermekek helyzete térségünkben, a Balaton-felvidéki Támogató
Szolgálat bemutatása
− Szenvedélybetegség a családban – a segítségnyújtás és a szakmaközi együttműködés
lehetőségei
− Hajtetvesség észlelése, kezelésének lehetőségei az óvodákban, iskolákban, jogszabályi
változások.
−

Az észlelő,- jelzőrendszer képezi a szolgáltatás egyik alappillérét, mert az abban résztvevő
szakemberek révén, 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 a
megoldás is sokszor csak a szakterületek együttműködése során valósulhat meg.
Káptalantóti településen élő gyermekekkel és családjaikkal kapcsolatban 2011. évben
összesen 2 írásos jelzés érkezett.
− Közoktatási intézménytől 1 gyermek esetében igazolatlan mulasztás miatt, egy
alkalommal pedig védőnői szolgálattól érkezett írásos jelzés.

A családgondozó szakmai továbbképzése
Szakmai továbbképzésen, előadások 10 alkalommal vett részt.
− „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer megfelelő használata
(Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény szervezésében)
− Gyermeki agresszió-kibővített ülés
(Veszprém Megyei Bűnmegelőzési Közbiztonsági Bizottság Család-Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Munkacsoportja szervezésében)
− „Aktualitások” Regionális Szakmai Nap
(Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és
Módszertani Intézet Pápakovácsi, mint a Közép-dunántúli Regionális Módszertani
Intézmény gesztorszervezete szervezésében)
− „Lehetőségek és várható változások a gyermekjóléti szolgálatok tevékenységében,
működésében”
(Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény szervezésében)
− „Meditáció fiatalkorúakkal”-kibővített ülés
(Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény szervezésében)
− „Szabályok és tapasztalatok a külföldi vonatkozásokat is tartalmazó gyermekvédelmi
eljárásban”
(Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény szervezésében)
− „Szakmai Műhelysorozat”: - Bekerülési okok a szakellátásba, - Megkésett bekerülés, Hazagondozás szakellátásból
(Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény szervezésében)
− „Iskolai erőszak okainak feltárása, a jelenlegi helyzet javítása”
(Régiós szakmai fórum)
− „Szenvedélybetegségek és droghasználat a fiatalok körében”
(Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény szervezésében)
− „Az eltéphetetlen gyökér-Gyakorlati kapaszkodók-elveszőfélben lévő családok
segítőinek”
(Akkreditált könyvbemutató- konferencia)
Szabadidő szervezése, adományozás
A Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt ifjúsági pályázaton, nyári kirándulás
szervezésére sikeres volt a pályázat. Az elnyert pályázati összegből 3 napon közel 90
hátrányos helyzetű gyermek kirándulására került sor a badacsonytomaji strandra, ahol
vidám játékkal, fürdőzéssel telt a nap. Az önfeledt szórakozás mellett fontos volt, hogy
preventív tartalma is legyen a kirándulásnak. A felkérésre Maurer Tamásné a tapolcai
ÁNTSZ munkatársa tartott preventív célú játékkal egybekötött előadást a megfelelő szájés fog ápolásról, ezt követően a nap folyamán Jámbor Szilvia családgondozó dietetikus és
egészségtudatos táplálkozás témakörében tartott foglalkozást a gyerekeknek.
A kirándulások megvalósításához, támogatásával hozzájárult Badacsonytomaj
Önkormányzata (ingyenes strandbelépő), valamint a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása (a gyermekek szállítása, étkezése).
Káptalantóti településről 2 gyermek fogadta el a meghívást a kirándulásra.
A családgondozó 2011. évben is részt vett a kistérség hagyományosan megrendezésre
kerülő rendezvényeinek lebonyolításában (Sport Nap, Karácsonyi rendezvény, Tehetség-

nap, Gyermeknap).)
A település rászoruló családjai több alkalommal részesültek az intézmény részére
felajánlott ruha adományokból.
Összegzés
2011. évben a családgondozások során több családnál is megjelent az anyagi jellegű
veszélyeztetettség, mely gyakran mutatkozik meg számlaelmaradásokban, egyéb
kötelezettségek elmaradásával. Több családnál új problémaként jelent meg az egyik, vagy
mindkét szülő munkanélkülivé válása. A munkanélküliség, illetve az ezzel járó anyagi
nehézségek a legtöbb családnál konfliktusokat idéztek elő. Ezek kezelése több esetben
igényelt segítséget.
A gyermeknevelés terén főleg az jelenti a problémát, hogy a szülők következetlen ráhagyó
nevelési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő odafigyelést gyermekeik
tanulmányi munkájára, szabadideje eltöltésére, illetve aktuális problémáira. A problémás
gyerekek sem tekintik a szülőt partnernek abban, hogy aktuális gondjaikkal hozzájuk
forduljanak. Ez a problémakör megjelenik a gyermekek viselkedés-, és magatartásbeli
problémáik okaként, megjelenik a gyermekek igazolatlan iskolai hiányzásaiban.
2011. évben a családgondozó több esetben találkozott a szülők elhanyagoló
magatartásával, amely megjelenik a gyermekek személyi és környezeti higiéniájában, a
gyermekek és a szülők egészségi állapotának elhanyagolásában. Ez utóbbinak a legtöbb
esetben anyagi okai vannak.
Mindezek ellenére Káptalantóti településen, gyermekek súlyos veszélyeztetettségével a
családgondozó nem találkozott. A jelzőrendszer tagjai és a gyermekjóléti szolgálat között
jó a kapcsolat. A jelzőrendszer tagjai rendszeresen konzultáltak egymással a családok
helyzetéről, a gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémákról, közösen próbáltak
segítséget nyújtani ezek megoldásában.
Ennek köszönhetően az észlelő-jelzőrendszeren, a lakosságon, illetve az önkormányzaton
keresztül a gyermekekkel kapcsolatos problémák, veszélyeztető tényezők időben a
Gyermekjóléti Szolgálat tudomására jutnak, így hatékony, időben megkezdett,
veszélyeztetettséget megelőző tevékenység indulhat a gyermekek megfelelő testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása érdekében.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
2011. évben 1 család 4 gyermekét kell védelembe venni, mivel a szülők folyamatos
veszekedés következtében a gyermekeket elhanyagolták. . Ideiglenes hatályú gyermekelhelyezésre nem került sor.
5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező
hatósági ellenőrzések alkalmával tett megállapítások bemutatása.
2011. évben a Körjegyzőségnél felügyeleti szervek által – Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala - célellenőrzésre került sor a gyermekvédelmi
és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja

alapján. A vizsgált időszak: 2007. június 1. - 2011. augusztus 31. volt. A felügyeleti szerv
által kisebb hibák korrigálásra kerültek.
6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a gyvt. előírásai alapján
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések.)
−
−
−

bűnmegelőzési programban foglaltak végrehajtása
droggal kapcsolatos előadások számának növelése
helyettes szülői hálózat megvalósítása
Az állam részéről a munkanélkülivé vált szülők gyermekei részére havi rendszeres
támogatás nyújtása.
7. 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.

A Képviselő-testület a 2010. július 27-én megtartott ülésén fogadta el Káptalantóti község
Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepcióját.
A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának
megfogalmazása, rövid- közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése.
Rövid távú célok: az önkormányzat képviselő-testületén belül bűnmegelőzési bizottság
létrehozása.
Közép távú cél: a közösségi bűnmegelőzés rendszerének kiépítése. Partnerségi viszony
megteremtése az illetékes rendészeti szervvel, illetve polgárőrséggel.
Hosszú távú célként az önkormányzat a koncepcióban a bűnözés csökkentését irányozza
elő.
El kell érni, hogy a településen megváltozzon a családon belüli bántalmazás, a szexuális
erőszak és a lelki terror társadalmi megítélése, az elszenvedő félnek ne kelljen attól
tartania, hogy sztereotip címkézéseket kap a megértés helyett. Ebben a már felsorolt
intézmények mindegyike saját tevékenységével, illetve közös felvilágosító programokkal,
információk szolgáltatásával tud segíteni.
8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil
szervezetek.
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció)
A civil szervezetek főként a szabadidős programok megszervezéséhez, lebonyolításához
nyújtanak
hasznos
segítséget.(Ünnepségek
lebonyolítása,
gyermeknap,
sportrendezvények, pl. játszóház iskolai szünetben, előadások szervezése stb.)
Az elkövetkezendő időszakban fontos szerep jut az Önkormányzat bűnmegelőzési és
közbiztonsági koncepcióban foglaltak végrehajtásában.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évre vonatkozó értékeléséből látható,
hogy az önkormányzati gyermekvédelmi feladatok ellátása a gyermekvédelem területén
dolgozó szakemberek, a hatósági feladatokat ellátók és a civil szervezetek megfelelő
együttműködésével és összefogásával eredményes.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a beszámolót
elfogadni szíveskedjenek !

HATÁROZATI JAVASLAT
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester, hogy döntéséről a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Káptalantóti, 2012. május 23.

Csom Károlyné
polgármester

