
5. napirendi pont: 

Előterjesztés 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: 

- a gyermek testi, lelki egészségének, 

- családban történő nevelkedésének elősegítését, 

- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 

- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

- illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

   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 gyermekekkel.  

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, és a veszélyeztetettség megelőzése érdekében. Az együttműködés 

formáinak a megszervezése és lebonyolítás a gyermekjóléti szolgálat feladata, melyet a 

15/1998. ( IV:30.)  NM rendelet határoz meg. 

A települési tanácskozás célja: 

- a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelni a 

jelzőrendszer éves működését, 

- a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formájának áttekintése, és 

szükség szerint javaslat megfogalmazása a működésük javítására. 

A jelzőrendszer 2014 . évben  végzett tevékenységei 

Védőnő: 

 Várandós anyák száma 2014 dec. 31-ig: 9 fő 



Kiskorú várandós anyák száma: 0 fő 

0-6 évesek száma  2014. dec. 31-ig: 121 fő 

Szociálisan fokozott gondozást igénylő 0-6 évesek: 0 fő 

Otthon gondozott 7-18 évesek : 0 fő 

A védőnő és a gyermekjóléti szolgáltató együttműködése rendszeres, a jelzés-visszajelzés jól 

működik. 

Személyesen és telefonon is működik a kapcsolattartás. Jelzőrendszeri megbeszélések 

alkalmával, illetve problémás gyermeknél az intézmények képviselőivel együttesen próbáljuk 

a gyermek helyzetét megoldani. 

Óvodák: 

Vámosszabadi2014-ben 15 fő kiscsoportos 12 fő középső csoportos, 28 fő nagycsoportos 

gyermek járt az óvodában.  Tankötelezettség elmulasztás nem történt. Családlátogatások 

számáról nincs adat. Az óvónők az óvodába járó gyerekek esetében nem tapasztaltak sem 

családon belüli erőszakra, sem veszélyeztetettségre utaló problémákat.  

Jelzőrendszeri esetmegbeszélésen rendszeresen részt vettek az óvoda szakemberei, a 

gyermekjóléti szolgálat családgondozójával rendszeres, folyamatos a kapcsolattatás.  

Iskolák: 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kisbajcs 

Vámosszabadi Tagiskola 

  2013/2014– es tanévben 38 alsó tagozatos gyermek járt az intézményben. Magántanulói 

státuszt nem kezdeményezett egy gyermek sem. Az adott tanévben nem volt olyan tanuló, 

akinek az igazolatlan hiányzása meghaladta volna a 10 órát. 

Az iskola nem tett jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé, nem észlelt problémát. Az iskola nem 

észlelt problémát a gyerekeknél.  

 Az iskola szabadidős programokat is szervez a gyerekeknek a tanórákon kívül.  Hétköznap a 

tanórák után szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, (matematika, nyelvtan, hagyományőrző, 



furulya,), nyári tanítási szünetben pedig kézműves tábort, hittan tábort, korrepetálást, 

tehetségfejlesztést szerveznek a tanulóknak.  

A jelzőrendszeri esetmegbeszéléseken az iskola képviseletében is mindig jelen voltak, a 

gyermekjóléti szolgálattal rendszeres és folyamatos a személyes kapcsolattartás. 

Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízott,  

Vámosszabadi  

2014-ben nem történt gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetés.  

  Jellemző problémának tekinthető a fiatalkorúak körében az iskolai hiányzás. Családon belüli 

erőszak, illetve bántalmazás nem történt. Gyermekkorúak, illetve fiatalkorúak sérelmére 

lekövetett szabálysértés, bűntett nem történt.  

Kábítószer terjesztéssel, fogyasztással kapcsolatos eljárás nincs folyamatban.  

A Vámosszabadi tagiskolások részére prevenciós oktatás is volt a közlekedés, KRESZ 

témakörében. 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen nem vett részt a körzeti megbízott rendőr. 

A gyermekjóléti szolgálattal az együttműködés jó, rendszeres. 

Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 

Megnevezés 

Gondozott gyermekek 

száma 

Gondozott 

családok 

száma 

Alapellátásban 

történő gondozás 7 3 

Védelembevétel, 

átmeneti nevelt 1 1                                         

 

 

 



A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 

(halmozott adat) 

Megnevezés Száma 

Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásban 20 

Információnyújtás 20 

Segítő beszélgetés 13 

Hivatalos ügyekben való segítés 14 

Családlátogatás 15 

Védelembe vételi tárgyaláson, elhelyezési 

értekezleten való részvétel 1 

Szakmaközi megbeszélés 3 

összesen 86 

 

Az igénybevevő gyerekek száma életkor és nem szerint (alapellátás)  

Életkor 0-5 év 6-13 év 14-17 év 

Fiú 3 2 1 

Lány 1 0 0 

Összesen: 4 2 1 

 

 

 

 

 



Az igénybevevő gyerekek száma életkor és nem szerint (védelembe vétel, 

átmeneti nevelés)  

Életkor 0-5 év 6-13 év 14-17 év 

Fiú 0 1 1 

Lány 0 0 0 

Összesen: 0 1 1 

 

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység kezelt probléma típusa 

szerint 

(egy gyermekhez több probléma típus is tartozik!!!) 

Megnevezés Száma 

Anyagi (megélhetés, lakhatással összefüggő) 1 

Gyermeknevelési  

Gyermekintézménybe való beilleszkedési 

nehézség  

Magatartászavar, teljesítményzavar 1 

Családi konfliktus 4 

Szülői elhanyagolás 2 

Fogyatékosság, retardáció 2 

Összesen 10 

 

    Vámosszabadi település családgondozója folyamatosan kapcsolatot tart az 1997. évi XXXI. 

Törvényben meghatározott jelzőrendszeri tagokkal. A jelzőrendszer tagjai rendszeresen 

beszámolnak a gyermekeket érintő eseményekről. 



2014-ben összesen egy alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a tagiskolában járó gyermekek 

számára az Advent időszakában a Faluépítő Közösséggel közösen kézműves foglalkozást 

tartsunk. 

Domjánné dr. Fehérvári Diána s.k. 

  aljegyző 

 


