ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május hó 30 -i ülésére,
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében kötelezően előírja az önkormányzatoknak, hogy
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról évente átfogó értékelést készítsenek,
melyeket a képviselő-testületeknek meg kell tárgyalniuk, majd ezt követően az értékelést meg
kell küldeni a megyei gyámhivatalnak.
A beszámolási időszak
2018. január 01-től - 2018. december 31-ig terjed ki.
A gyermekvédelmi törvény megfelelő jogi keretet biztosít ahhoz, hogy az állam, a helyi
önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és
intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
A törvény meghatározza a pénzbeli ellátásokat, a személyes gondoskodás keretébe tartozó
alap- és szakellátásokat, valamint a hatósági intézkedések körét.
Balatonfőkajár Község Önkormányzata a törvényben foglalt feladatok végrehajtására, illetve
annak helyi kiegészítésére a 4/2015. (II.25.) rendeletében fogalmazta meg a helyi
szabályokat.
•

A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály vonatkozásában
(összehasonlítva az előző éves létszám adatokkal):
Kor:
0-3 éves
3-6 éves
6-14 éves
14-18 éves
Összesen:

2017.
36
39
101
55
231

2018.
31
39
101
55
226

Az Önkormányzat a gyermeket nevelő családok számára az alábbi pénzbeli és természetbeni
ellátásokat biztosította.
•

Az önkormányzat által nyújtott támogatások:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Az önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át, (39900 forint)

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében
foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (37050 forint) az a) pont alá
nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.
A Gyvt. 19. § (7) bekezdése értelmében vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet,
továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó
családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát,
(570000 forint) vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
(1995000 forint) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá
a mozgáskorlátozottságra vagy a tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
2016. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28500 forint.
A törvényi előírásoknak megfelelően a szociálisan rászorult gyermek az alábbi
kedvezményekre jogosult:
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben
részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő
gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az
Szt.
hatálya alá
tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív
kedvezményével
kell biztosítani
a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve,
hogy az
(1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi
gyermekétkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek
számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes
intézményi
gyermekétkeztetésben.
Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a
tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni
támogatást kell nyújtani fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható
Erzsébet-utalvány
formájában.
Az
utalvány
értéke
5800
forint/gyermek/alkalom.
A jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (pl.
tankönyvtámogatás) jogosult.
Az önkormányzat 2018. december hó 31-én 5 családból 9 gyermeket részesített rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 1 fő nagykorú, nappali tagozatos tanuló volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy év időtartamra kerül megállapításra. Év
közben 2 fő gyermekvédelmi kedvezménye szűnt meg, 9 fő részére került megállapításra, és 1
fő esetében a szülő kérelmét el kellett utasítani, mivel a családban az egy főre jutó jövedelem
összege meghaladta a törvényben meghatározott összeghatárt. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre felhasznált összeg 108 e. forint volt.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
Az előző évekhez hasonlóan e támogatás összegét szeptemberben az általános, a közép,
valamint a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére tankönyvtámogatáshoz fizettük
ki, ez összesen 1.050 e. forint volt. Összesen 105 fő részesült támogatásban.
Természetbeni ellátások:
A bölcsődés és az óvodás korú rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek térítésmentesen étkeznek. A gyermekek étkeztetését a Csajági Csicsergő Óvoda
és Minin Bölcsőde konyhája biztosítja.

•

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

Gyermekjóléti szolgáltatás:
E szolgáltatást településünkön a balatonkenesei Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény
családgondozója Zubor Zoltánné, heti 16 órában látja el. A gyermekjóléti szolgálat
működésének tapasztalatait a mellékletet képező, Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény
beszámolója tartalmazza.
Gyermekek napközbeni ellátása:
Községünkben a gyermekek napközbeni ellátását a Balatonfőkajári Mesevilág Óvoda és Mini
Bölcsőde és az iskolai napközi biztosítja. Az óvoda két csoporttal a bölcsőde 7 fő bölcsődés
korú gyermekkel működik, így a gyermeklétszám összesen 36 fő. Az iskolai napköziben 95
gyermek nappali ellátását oldják meg. Más intézményre, mely a gyermekek napközbeni
ellátását biztosítaná nincs igény a szülők részéről.
•

Szakmai ellenőrzések:

Gyámhatósági területen a felügyeleti szervek 2018. évben szakmai ellenőrzést nem tartottak.
•

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Gyvt. előírásai alapján:

•

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása:

Balatonfőkajár község Önkormányzata Közbiztonsági Koncepciójában fogalmazta meg a
bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt faladatokat, melyek a következők:
- a bűn okok feltárása, megvalósítása,
- a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása,
- a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása,
- a bűnmegelőzés célrendszerének, meghatározása,
- az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása,
- a feladatok közös végrehajtás, szoros együttműködés az önkormányzat, a szakmai
szervezetek, a helyi intézmények a helyi társadalom tagjai között, és a
végrehajtásra való ösztönzés, a bűnmegelőzésben együttműködők között
folyamatos partnerségi viszony fenntartása.
A prioritások közül kiemelném
- a közterületek rendjének fenntartását,
- a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentését, az említett korosztály célirányos
preventív nevelésével a bűnözés utánpótlási bázisának csökkentését,
- a családon belüli erőszak megelőzését, a megtörtént esetek megfelelő kezelését,
- a droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelését, megelőzése érdekében a fokozott
hatósági tevékenység mellett széleskörű intézményi és társadalmi összefogás
szükségességét.
I. Az önkormányzat által nyújtott támogatások:
1. pénzbeli, természetbeni ellátások:

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel elsősorban különböző természetbeni juttatások
járnak együtt (pl. tankönyvtámogatás, gyermekétkezési normatív kedvezmény), illetve 2018.
augusztus és november hónapban gyermekenként 6.000 forint értékű Erzsébet utalvány
részsültek.
A jogosultsági feltétel 2018. évben egyrészt, hogy a családban az egy főre eső jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át ne haladja meg, ha a gyermeket
egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban: Gyvt.)
20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, másrészt ezen pontok alá nem tartozó
esetben pedig a jogosultsági feltétel az, hogy az egy főre eső jövedelem ne haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-át.
Az öregségi nyugdíjminimum 2018. évben 28.500 Ft/hó.
2018. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre összesen 9 gyermek
volt jogosult, ez 5 családot érintett, ebből az egyedülálló szülők száma 4 fő volt.
▪
▪

Pénzbeli támogatás augusztusban 9 gyermeket érintett:
természetbeni támogatás novemberben 9 gyermeket érintett:

54.000 Ft
54.000 Ft

b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került a Képviselő-testület a gyermeket
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítette, amennyiben a helyi rendelet szerint
szociálisan rászorultnak minősült.
2018. évben is támogatta Balatonfőkajár Község Önkormányzat költségvetésébe általános, a
közép, valamint a felsőfokú oktatási intézményekben tanulókat 1.050 e Ft,- összegben.
2018. évben a fent említett segélyek közül összesen 1 kérelem lett elutasítva. A kérelem
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre irányult, és egy gyermeket érintett
Oka:
o A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény korábban leírt jogosultsági feltételnek
nem feleltek meg a kérelmezők (az egy főre eső jövedelem meghaladta az előírt
határt).
II. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása1
Önkormányzatunk a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat
2007. február hó 01.napjától a Balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató Intézménnyel
társulási formában oldja meg. A családgondozó és a hivatal között jó a munkakapcsolat. A
családgondozó hétfőn és szerdán egésznap tart félfogadást.

1

Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója alapján

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
➢ a gyermekjóléti szolgáltatás
➢ a gyermekek napközbeni ellátása, illetve átmeneti gondozása.
1) Gyermekjóléti szolgáltatás
1. táblázat: Gondozott családok száma illetve a családokban élő gyermekek száma:
A statisztikai adatokból kiderül hány családdal történik esetkezelés megállapodás keretében.
Ezek a családok rendszeresen tartják a kapcsolatot a családgondozóval. Vannak olyan
családok akik hosszú idő óta veszik igénybe a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait úgy mint
információnyújtás, táboroztatás. Természetesen vannak esetek, amelyek egy illetve néhány
találkozás után megoldódnak, ebben az esetben nincs szükség nyilvántartásba vételre, így ők
itt nem is szerepelnek. 16 család és 35 személy, (melyből 17 gyermek) volt az, aki igénybe
vette a családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatást.
A családgondozások nagy része veszélyezettséget megelőző családgondozás volt. Ennek
keretében a családdal való találkozások során a családgondozó és a család felváltva keresik
egymást, a találkozások vagy a család otthonában vagy pedig ügyfélfogadási időben az erre a
célra kijelölt irodában történnek.
2. táblázat: Kliensforgalom a kapcsolatfelvétel módja szerint:
Önkéntes megkeresés

179

Családgondozó általi megkeresés

59

Ebben a táblázatban szerepel azon találkozások száma is, amely azokkal a családokkal történt,
akiknél nem folyik gondozás. A gyermekek veszélyeztetettségének gyakori okai az anyagi és
az életviteli jellegű problémák. Egyre több szülő látja úgy, hogy a gyermeknevelésben
szüksége van segítségre. Ezt mutatja a következő tábla:
3. táblázat: A kliensekhez kapcsolódó problémák számszerű megoszlása:
Anyagi problémák

15

Gyermeknevelési problémák

5

Életviteli problémák

16

Információ kéréssel kapcsolatos

16

Magatartási problémák

9

Elhanyagolás

7

Ügyintézéssel kapcsolatos

16

Családi kapcsolati konfliktus

15

Összesen:
99
A kliensek által felvetett anyagi problémák hátterében elsősorban a munkanélküliség áll. Egyegy kliens esetenként több problémát is felvet, illetve a feltáró beszélgetések alkalmával több
problémára is fény derül.

Gyermeknevelési problémák egyre több családnál jelentkeznek, amelyeknek hátterében
szintén megjelennek azok a társadalmi problémák, amelyek a családi konfliktusok fő okozói
(munkanélküliség, anyagi gondok).
Egyre több a gyermekláthatásokkal kapcsolatos probléma. A szülők elválnak egymástól, de
nem tudnak megállapodni megfelelő gyermeknevelési módszerben. A kettős nevelés sok
feszültséget okoz szülőben és gyermekben egyaránt.
Jelzések 2018. évben Balatonfőkajár településre vonatkozóan
Bejelentő

Jelzés tartalma

Intézkedések

Református Általános Iskola
Balatonfőkajár

gyermek elköltözött és nem fizette ki
az ebéd pénzt

család felkutatása

Református Általános Iskola
Balatonfőkajár
Család és Gyermekjóléti
Szolgálat Veszprém
Balatonalmádi
Rendőrkapitányság
Balatonalmádi Gyámhivatal

6 óra igazolatlan hiányzás

család felkeresése

gyermek alkoholmérgezéssel került
kórházba
kiskorú veszélyeztetése ittas vezetés
miatt, családon belüli konfliktus
jelzés családon belüli erőszak miatt

család felkeresése

Veszprém Megyei
iskolai atrocitás miatti jelzés a
Szakszolgálat Balatonalmádi balatonkenesei iskolával szemben egy
Kirendeltség
tanuló ügyében
Jendrassik Szakiskola
28 óra iskolai hiányzás
Veszprém
Faller Jenő Szakiskola
13 óra hiányzás
Várpalota
Táncsics Mihály Szakiskola
12 óra igazolatlan hiányzás
Veszprém
Öveges József Szakképző
Iskola

igazolatlan hiányzás

illetékesség hiányába
tovább küldve
védelembe vétel
keretében való
gondozás
család felkeresése
család felkeresése
család felkeresése
alapellátásba vétel
családlátogatás

Jelzőrendszeri tagok beszámolói
Jelzőrendszeri tagok beszámolói A jelzőrendszer éves szakmai tanácskozására 2019. február
5-én a 15/1998. (IV.30.) Nm rendelet 9.§.(5) bekezdése szerint került sor. A tanácskozáson a
jelzőrendszeri tagok beszámoltak a 2018. évi munkájukról.
Balatonfőkajári Önkormányzati Hivatal beszámolóját Varga Beáta főelőadó készítette el.
Balatonfőkajár lakosságának száma 2018. évben 1356 fő volt. A 0-3 évesek száma 36 fő, a 36 évesek száma 39 fő, a 6-14 száma 101 fő, míg a 14-18 évesek száma 55 fő. A 65 év felettiek
száma: 360 fő volt.
Az önkormányzat az alábbi támogatásokat nyújtotta az elmúlt évben a gyermekek helyzetének
javítása érdekében: rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 9 gyermek részesült.
Rendkívüli települési támogatásban 4 fő részesült, összesen 20.000,- forint összegben.

A gyermekétkeztetési kedvezményben részesülők száma 116 fő volt. Az önkormányzatot
terhelő, gyermekeket érintő, szociális kiadások nagyságáról nem kaptunk adatokat.
A Balatonfőkajári Mesevilág Óvoda- Bölcsőde beszámolóját Takács Márta óvodavezető
készítette el. Az óvodába járó gyermekek száma összesen 43 fő, óvodás: 36 fő, bölcsődés: 7
fő, hátrányos helyzetűek száma 5 fő. Védelembe vett gyermekek száma: 2 fő. A szülőkkel
való kapcsolattartás a következő módon valósul meg: szülői értekezlet, napi találkozás, közös
rendezvények.
Szakember segítségét a következő esetekben kérték – Nevelési Tanácsadó, pszichológus –
iskola érettségi vizsgálat.
A gyermekjóléti szolgálat felé nem volt szükség jelzést küldeniük.
Csajági Református Általános Iskola Balatonfőkajári tagozatának beszámolóját Ritterné
Pajor Csilla gyermek- és ifjúságvédelmi felelős készítette el. Ez alapján az általános iskolába
tanuló diákok száma összesen 130 fő, melyből a balatonfőkajári diákok száma 58 fő, és még
két fő magántanuló. A legtöbb diák Füléről jár, számuk 36 fő. Alsó tagozatos 72 fő, felső
tagozatos 58 fő. Hátrányos helyzetű tanulók száma 4 fő, ebből balatonfőkajári 1 fő.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 6 fő, balatonfőkajári hátrányos helyzetű nincs. Az
eltérő tagozaton 6 fő SNI, 1 fő középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló van.
Fejlesztőpedagógiai, pszichológiai ellátást 37 fő tanuló kap, 8 csoportban, 18 alkalommal/hét
biztosítják megfelelő szakemberekkel. Pszichológushoz 10 fő jár 2 hetente.
Étkeztetési támogatásban részesülő diákok száma 55 fő. Tankönyvtámogatásban összesen 130
fő részesült.
Napközisek száma 95 fő.
Eltérő tagozat létszáma: 7 fő.
Átmeneti nevelésbe vett tanulók száma 5 fő.
Magántanulók száma: 3 fő.
Korrepetálásban minden alsó tagozatos gyermekünk részesült igény szerint heti 1 órában. A
felső tagozaton a napközi ideje alatt minden kolléga szívesen segít a hozzá forduló
gyermekeknek.
Nyolcadik osztályos tanulók számára matematika és magyar tantárgyakból felvételi előkészítő
foglalkozásokat tartanak heti 1-1 órában.
Az iskola jellegzetessége hogy református egyház által fenntartott általános iskola.
Az iskolában működő szakkörök, táborok, szabadidős foglalkozások a következők: énekkar,
citera, tömegsport, foci suli, néptánc, dráma szakkör, gitár suli, nyári alsós és felsős tábor,
erdei iskola, osztálykirándulások, kulturális műsorok, megemlékezések, színházlátogatások,
túrák.
Prevenciós jellegű programok: rendőrségi, védőnői előadások az egészséges életmódról,
bűnmegelőzésről, iskolapszichológus, egészségnap, úszásoktatás, fogászati szűrővizsgálat,
orvosi védőnői vizsgálatok, szülői fórumok.
Havonta tartanak szülői fórumokat: szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt nap. A felmerülő
problémákról minden esetben tájékoztatják a szülőket, igyekeznek azokra közösen megoldást
találni.
A védőnői szolgálat beszámolóját Igazné Brutyó Mariann védőnő készítette el. Ez alapján
elmondható, hogy a tavalyi év december 31-én nyilvántartott várandós anyák száma 9 fő volt.
Szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya a településen 1 fő volt. A 2018.
december 31-én nyilvántartott 0-35 hónapos korú csecsemők száma 37 volt. Szociális okból
fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korúak száma 42 volt. Veszélyeztetettként fokozott

gondozást igénylő 0-35 hónapos korúak gyermek nem volt. A szociális okból saját
hatáskörben fokozott gondozást igénylő 3-6 éves gyermek 5 fő volt.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály beszámolója
alapján 2018. évben a településen pártfogó felügyelete alatt álló fiatalkorú személy nem volt.
A településen nem készült környezettanulmány, nem történt új pártfogó felügyelet, illetve
megelőző pártfogás elrendelése.
Pápai SZC Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma beszámolóját
Hajdu István tagintézmény vezető készítette el. Intézményükbe Balatonkenese,
Balatonfőkajár, Balatonakarattya, Csajág, Küngös településekről összesen 11 fő jár,
balatonfőkajári gyermek 7 fő jár intézményükbe.
A családsegítő szolgálat működésének számszerű adatai:
A házi segítségnyújtás feladatait az év során Balatonfőkajáron Horváth Ágnes gondozónő
látta el.
Az év során mindösszesen 9 fő részesült ellátásban, ebből 3 fő új igénylő volt, 6 főnek pedig
már az előző évben is nyújtottunk szolgáltatást. Az év során 5 főnek szűnt meg az ellátása,
elsősorban elhalálozás és idősotthonba költözés miatt.
A gondozottaknál a személyes környezet rendben tartása (mosogatás, portalanítás, felseprés,
porszívózás, felmosás, mosás, teregetés, tüzelő bekészítése) a személyi higiéné megtartása, az
ellátottal való mentálhigiénés beszélgetés tartozott a napi feladatok közé. Emellett bevásárlást,
gyógyszer felíratását, kiváltását, adagolását, a csekkek feladását és az aktuális ügyek vitelében
nyújtott segítséget a gondozónő.
A házi segítségnyújtás keretében a gondozási szükséglet vizsgálat eredménye alapján
szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk. A gondozási szükségletet az orvos,
illetve az intézmény vezetője által, a kérelmező állapotának súlyozására adható pontszámok
alapján határozzuk meg. A házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek
megfelelően, az igényelt és a szolgálat által biztosított időtartamban lehet nyújtani.
Hajléktalan személy a településen nem volt.
2.) A gyermekek napközbeni ellátása és átmeneti gondozásának biztosítása
Balatonfőkajári Református Általános Iskola: 132 gyermek oktatását biztosította.
Hátrányos gyermekek száma 1. Magántanuló három gyermek volt, betegség miatt.
Az iskolában működő szabadidős programok: énekkar, tömegsport, foci-suli. Napközi táborok
erdei iskola, osztálykirándulások, kulturális megemlékezések, színházlátogatások.
Prevenciós jellegű programok: rendőri, védőnői előadások, iskolapszichológus, fogászatiortopédiai szűrővizsgálat, szülői fórumok.
Az észlelt problémák tanulási és magatartási problémák, illetve a családok súlyos anyagi
helyzetéből adódó nehézségek. Egyre gyakrabban fordulnak elő családon belüli konfliktusok,
helytelen nevelési elvekből adódó problémák is.
A családlátogatások száma: 7.

Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülök száma: 25. Gyógypedagógiai ellátásban részesülők
száma: 7 fő. Logopédiai terápián részt vettek száma: 12 fő. A gyermekvédelmi feladatokat
ellátók közötti együttműködés megfelelő.
Balatonfőkajári Mesevilág Óvoda – Mini Bölcsőde: A gyermekekből 36 jár óvodába,
bölcsődébe pedig 7 gyermek. A szülőkkel a kapcsolattartás mindennapi volt. Rendszeres
kapcsolattartás történt a munkadélutánok alkalmából és az üzenő füzet használatával.
Rendkívüli esetekben keresték meg otthon a családokat. A családlátogatások száma hat, egy
esetben tapasztaltak anyagi gondokat. A felmerült problémákat külső szakember bevonása
nélkül tudták megoldani. A szabadidős programok változatosak voltak: Mikulás - várás,
karácsonyi készülődés, farsang, húsvéti játékok, gyermeknap, kirándulások, közös séták,
színházlátogatás, egészséghét, táncház.
A gyermekvédelmi feladatokat ellátók együttműködése jónak mondható, bizalmon alapul,
segítőkészség jellemzi.
A gyermekek helyzetének javítása érdekében szükséges a nagyobb anyagi-, érzelmi
támogatás.
3.) Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai
Szakmaközi megbeszélésre, mely az esetmegbeszélés egyik fajtája a helyi gyermekvédelmi
rendszerben, a gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre
meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal kerül sor.
A tervezett időpontok és témák 2018-ben a településre vonatkozó éves jelzőrendszeri
intézkedési tervnek megfelelően kerültek megrendezésre. A jelzőrendszeri megbeszélések
helyszíne a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény Balatonfőkajár, Kossuth L. 8. szám alatt
lévő helyisége volt.
Az időpontok és témák vonatkozásában a jelzőrendszeri intézkedési terv szerinti, előre
egyeztetettek szerint valósultak meg,
Az esetmegbeszélések két részből álltak, egyrészt egy előre meghatározott tematikában a
jelzőrendszer tagjai tartottak tájékoztatást a gyermekvédelem területen végzett munkájukról,
másrészt pedig egy szakmaközi esetmegbeszélésből, amelynek keretében konkrét esetek
megbeszélésére került sor.
A látogatottság az tavalyi évben kisebb létszámú volt az előző évekhez képest, a háziorvos és
a gyámügyi ügyintéző nem tudott részt venni a megbeszéléseken, mivel munkahelyi
elfoglaltságuk nem tette ezt lehetővé. A rendőrség képviselője ritkán vett részt. A megjelent
tagok aktívan közreműködtek a megbeszéléseken és a jelzőrendszeri munkájuk során.
Probléma esetén azonnal jeleztek, így hatékonyan tudtunk fellépni akár együtt is a megoldás
érdekében a jelzőrendszeri tagok.
IV. Gyámhatósági intézkedések:
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Az elmúlt évben hatósági ügyintézést igénylő esetek az alábbiak szerint alakultak:
Védelembe vétel keretében gondozott gyermekek száma: 3 fő
Családba fogadott gyermek nem volt.
Válsághelyzetben lévő várandós anya a településen nem volt.
Átmeneti nevelésben jelenleg egy gyermek sincs.
Örökbefogadásra nem került sor.
A gyermekvédelmi törvény részletesen tartalmazza a hatósági intézkedések körét, melyek
közül a védelembe vétel és az ideiglenes hatályú elhelyezés a települési jegyző hatásköre.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkája érezteti hatását, hiszen fő feladata a vészhelyzet
megszüntetése érdekében olyan családgondozás kialakítása (családtervezési, pszichológiai,
nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzősét szolgáló tanácsadás,
támogatásokról való tájékoztatás és az ezekhez való hozzájutás segítése stb.), amely nem csak
feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, de ezek megoldására is konkrét javaslatot ad.
Természetes, hogy eredmény csak az érintett családok tagjainak közreműködésével érhető el,
hisz helyettük és nélkülük egyetlen szervezet sem képes a gyermekek családban történő
nevelését megoldani.
V. Szakmai ellenőrzések
2018. évben szakmai ellenőrzés nem volt.
VI. Együttműködés a civil szervezetekkel
A civil szervezetekkel az önkormányzat kapcsolata jó, rendezvényeken, szabadidős
tevékenységekben többnyire részt vesznek. Mindig lehet a segítségükre, közreműködésükre
számítani.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a beszámoló megtárgyalását, és annak elfogadását.
Balatonfőkajár, 2019. május hó 23.
Tisztelettel: Varga Beáta ig.főea.

