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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint: 
„(6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott 

tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást 

követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 

javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt 

szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 

tájékoztatja.” 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. melléklete határozza meg a Gyvt. 96. 

§-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés tartalmi elemeit. 

 
A Korm.rendelet 10. melléklete alapján az alábbiak szerint elkészítésre került az átfogó értékelés: 

 

A fenti rendelkezés alapján a Képviselő-testület külön napirendként tárgyalja a 

Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2020. évi 

beszámolóját. 

 

1. Demográfiai mutatók (0-18 éves korosztály vonatkozásában): 

  

Dunaföldvár város lakosságszáma 2020. december 31-én 8478 fő (+7 fő előző évhez képest). 

Ebből a 0-2 éves korosztály: 270 fő (272 fő), fiú – 154 fő, lány – 116 fő (-2 fő előző évhez 

képest); a 3-5 éves korosztály: 265 fő (258 fő), fiú – 125 fő, lány – 140 fő (+7 fő előző évhez 

képest); a 6-14 éves korosztály: 737 fő (699 fő), fiú – 356 fő, lány – 381 fő (+38 fő előző évhez 

képest); 15-18 éves korosztály: 320 fő (342 fő), fiú - 175 fő, lány – 145 fő (-22 fő előző évhez 

képest).  

0-18 éves korosztály létszáma összesen: 1592 fő (+21 fő az előző évhez képest). 

 

2.  Önkormányzat által nyújtott pénzbeni és természetbeni ellátások: 

 
Gyvt.” 14. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 

megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 

védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
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(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve 

gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

15. § (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása,” 

 

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Rgyvk.): 
 „Gyvt. 19. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 

hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-

ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek, 

b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, 

c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 

(1a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt 

hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

a) a gyermek tartására köteles, és 

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti 

bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban 

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 

 (2) A gyámhatóság 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 továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 

145%-át, ha 

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, 

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át 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. 

(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 131. § (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a 

jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 

gyermeket, 

d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató gyermeket, 

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket, 

f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott 

rokont. 

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot kell érteni, ha a családbafogadó gyám a 

gyámsága alá helyezett gyermek tartására köteles. 

(6) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 

vagyonára. 

(7) 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, vagy 

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

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 tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 

(8) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet 

elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön a (7) bekezdésben meghatározott értékű 

vagyonnal rendelkeznek. 

(9) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg a megállapított 

jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával 

felhagyott. 

20. § (1) A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb 

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, 

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig 

megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 
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(2) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy 

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, 

és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti 

időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 

(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ideértve a 19. § (1a) bekezdés szerinti kiegészítő 

pénzbeli ellátásra való jogosultságot is, a gyámhatóság - hivatalból vagy kérelemre - felülvizsgálja, ha a megállapított 

jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be. 

(4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

a) megszűnik az (1) bekezdésben meghatározott időtartam leteltével, 

b) megszüntetésre kerül, ha 

ba) a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy 

bb) a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül. 

20/A. § (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a 

gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetűnek. 

(2) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 

törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.  

20/B. § (1)-(2)  

(3) A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 

százaléka. 

(4) A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való 

jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli 

ellátás összege mellett -, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli 

ellátás összege mellett - 

pótlékot folyósít. 

(5) A (4) bekezdés szerinti pótlék esetenkénti összege 2006. évben gyermekenként 7500 forint. A 2006. évet követően a 

pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.  

(6) Ha a kiegészítő pénzbeli ellátást végleges döntéssel megállapították, az 

a) a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet 

aa) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét, 

ab) a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás ötven százalékát; 

b) a hivatalbóli eljárás megindulásának napjától esedékes azzal, hogy ha a hivatalbóli eljárás 

ba) a tárgyhónap tizenötödikéig megindult, a támogatás teljes összegét, 

bb) a tárgyhónap tizenötödikét követően indult meg, a támogatás ötven százalékát 

kell kifizetni. 

(7) Ha a kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultság megszűnik, az a jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes 

azzal, hogy ha a megszűnés 

a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát, 

b) a tárgyhónap tizenötödikét követően következik be, a támogatás teljes összegét 

kell kifizetni.” 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2020. december 31.-én 156 (előző évben: 172) 

gyermek/fiatal felnőtt volt jogosult. Előző évhez képest 16 fővel csökkent a jogosultak száma. 

Részükre az ezen ellátáshoz kapcsolódó tv. szerinti kifizetés összege pénzbeli kifizetés 

formájában 2020. évben 1.890 E Ft (előző évben: 2.089 E Ft) volt, amelyet a Magyar 

Államkincstár 100 %-ban finanszírozott. 

Az előző évekhez viszonyítottan a jogosultak számának fokozatos, kisebb mértékű csökkenése 

állapítható meg, amely feltehetően köszönhető a családi adókedvezménynek, a 

munkanélküliségi ráta csökkenésének, és a teljeskörű jogosultsági ellenőrzésnek. 
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Az elutasítottak száma 2 fő volt (előző évben: 6 fő) volt, amelynek oka: az 1 főre jutó 

jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket. 

Megszüntetés: 0 fő (előző évben: 2 fő) + 5 fő (előző évben: 4 fő) ügyiratáttétel elköltözés 

miatt. 

 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet: 94 (előző évben: 105) db határozat 

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

„Gyvt. 67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 

szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 

nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 

településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben 

vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 

korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 

az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg 

kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra 

- megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.” 
 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kérhető a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapítása.  

2013. szeptember 01. óta a feltételek fennállása (elégtelen lakókörnyezet, alacsony 

foglalkoztatottság, alacsony iskolai végzettség) esetén a szülők önkéntes nyilatkozata alapján a 

hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról határozatban kell döntést 

hozni, szintén gyermekenként, az Rgyvk. határozatban foglalt jogosultsági időtartammal 

azonos időtartamra, külön döntésben.  

Elégtelen lakókörnyezet (komfort nélküli, félkomfortos ingatlan) esetén környezettanulmány 

elvégzése szükséges. 2020. évben 21 (előző évben. 26) db. környezettanulmány készült. 

Alacsony foglalkoztatottság esetén szükséges a Munkaügyi Központ igazolását megkérni arról, 

hogy a szülő álláskeresőként a kérelem benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább 

tizenkét hónapig együttműködött-e az állami foglalkoztatási szervvel. 2020-ban 12 db. (előző 

évben: 19) megkeresés került elküldésre. 

A határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül a határozat megküldésre kerül annak 

az oktatási intézménynek, ahová a gyermek jár. 
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2.2. Gyermekek napközbeni ellátása: 

 
„Gyermekek napközbeni ellátása 

Általános rendelkezések 

 

„Gyvt. 41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, 

nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes 

képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a 

gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje 

szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük 

vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított 

szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni 

ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek 

is. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek 

számára kell biztosítani, 

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően - 

a) a bölcsődei ellátás, 

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 

c) az alternatív napközbeni ellátás.” 
 

Bölcsődei ellátás 

„Gyvt. 42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni 

ellátását kell biztosítani. 

(2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. 

(3) Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban: sajátos 

nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozása is végezhető. 

(4) A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl - szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos 

gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a 

szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni. 

(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, 

b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a (3) bekezdésben 

meghatározott időpontig, 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő 

nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek 

negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. 

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben 

a hatodik életévét betölti. 

(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható.” 

Bölcsőde 

„Gyvt. 43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a 

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel 

rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. 

(2) A bölcsőde szervezetileg működhet 

a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként, 

b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként, 
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c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy 

d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként. 

(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - 

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

b) a védelembe vett gyermeket. 

(4) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes 

képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről. 

(5) A miniszter rendeletben a bölcsődék számára - a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepségek megtartása 

és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása érdekében - nevelés-gondozás nélküli munkanapot határoz 

meg. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei nevelés és gondozás szünetel, a fenntartónak azonban erre irányuló 

szülői, törvényes képviselői kérésre gondoskodnia kell a gyermekek felügyeletének megszervezéséről.” 

 
 

Varázskert Bölcsőde 

 

Bölcsődénk 40 fő ellátására és 3 bölcsődei csoport működtetésére rendelkezik határozatlan idejű 

működési engedéllyel, 2018. szeptember 7-től. A maximális csoportlétszám a gyermekek életkorának 

figyelembe vételével 12, ill. 14 fő lehet. Egy csoportban 1 fő SNI gyermek részesül ellátásban 2018. 

októbere óta, így jogszabályi rendelkezések alapján a csoport maximális létszáma 11 fő lehet (2019. II. 

28-ig csak 10 fő lehetett). 2019. szeptemberétől ez a gyermek egy másik csoportba járt, 

kisgyermeknevelőjével együtt került áthelyezésre. Tehát az év során 1 fő SNI gyermek részesült 

ellátásban.  

2020 júniusában az egyik csoport (12 fős) minden tagja betöltötte a 2. életévét, így júniustól lehetőség 

nyílt még 2 kisgyermek felvételére, ezáltal az engedélyezett férőhelyszám nagyobb arányú 

kihasználására.  

Az állandó dunaföldvári lakcímmel rendelkező gyermekek száma az év során 68, dunaföldvári 

tartózkodási hellyel ellátásban részesült 2020. augusztus 31-ig 2 fő (a férőhelyszám 5.4 %-a ), 2020. 

szeptemberben ebből 1 gyermek maradt ellátásban  (2,7  %).  

2020-ban összesen 70 gyermek részesült ellátásban. Várólistára férőhely-hiány miatt 9 fő került, 

közülük az év során későbbi időpontban mindenki felvételre került, de közülük 5 fő már nem kívánta 

igénybe venni az ellátást. 

 

A felvett gyermekek száma a felvétel okát tekintve 

 

2020. 

A felvétel oka munkavégzés védőnői/gyermekorvosi 

ajánlás 

családsegítő 

szolgálat 

ajánlása 

összesen 

gyermekek 

száma (fő) 

66 2 2 70 

 

 

A gyermeklétszámok alakulása a beszoktatás függvényében 

2020. 

hónap 1. csoport 2. csoport 3. csoport összesen 

I. 14 11 12 37 

II. 14 11 12 37 

III. 14 11 12 37 

IV. 14 11 12 37 

V. 14 11 12 37 

VI. 14 11 14 39 

VII. 14 11 14 39 

VIII. 14 11 14 39 

IX. 7 9 11 27 
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X. 10 11 12 33 

XI. 12 11 14 37 

XII. 12 11 14 37 

 

 

SNI és HH gyermekek számának alakulása 

2020. 

2019. 1. csoport 2. csoport 3. csoport összesen 

 HH SNI HH SNI HH SNI HH SNI 

I-VIII. 1 0 2 1 1 0 5 1 

IX-XII. 1 0 1 1 0 0 3 1 

 

 

 

Létszámadatok a Covid-19 veszélyhelyzet idején (2020. III. 11-VI. 18.) 

 

2020.  III. 11-től Magyarország Kormánya rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetett, emiatt a beíratott 

gyermekek jelenléti napjainak száma kissé megcsappant: 

 

Bölcsődei ellátást nem igénylő gyermekek számának alakulása a 

veszélyhelyzet idején (fő) 

csoport 

létszáma 

III. IV. V. VI. összesen 

1. 14 fő 11 10 1 0 22 

2. 11 fő 7 9 7 2 25 

3.12 fő 6 8 2 1 17 

összesen 24 27 10 3 64 

 

Ez a finanszírozás szempontjából nem okozott kiesést, mert a leigényelhető állami támogatást a 

veszélyhelyzet súlyosságától függően határozta meg a Kormányzat.  

 

Év végén a férőhely-kihasználtság ennek következtében 55 %-os volt.   

 

A finanszírozás szempontjából, jogszabályi rendelkezés alapján a tényleges jelenlét alapján figyelembe 

vehető gondozási napok száma 2020-ban: 7952 nap. 

7952=34,4 fő             ebből SNI 203=0,9  fő   

 231                               231                                  

 

A MÁK Tolna Megyei Igazgatósága által kiadott állásfoglalás szerint a 2020. évi elszámolás alapján 

igényelhető állami támogatás mértéke az elszámolható napok alapján:  

8691= 37,6 fő              ebből SNI=227=1 fő 

231                                                  231 

 

 

Eszterlánc Óvoda 

 

Telephelyek átlagos SNI HH HHH Összesen 

Jókai utca 93 2 5 1 101 

Kossuth utca 47 3 - - 50 

József tér 64 1 0 4 69 

Iskola utca 63 - 8 5 76 
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Összesen: 267 6 13 10 296 

 

 

2020-ban az Eszterlánc óvoda 4 telephelyen, 12 óvodai csoporttal működött. A Jókai utcán 4, az Iskola 

utcában 3, a József téren 3 és a Kossuth Lajos utca 4. szám alatt 2 csoporttal.  

A gyermekétkeztetést a településen a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha által 

működtetett főzőkonyha biztosította a 3-14 éves korú gyermekek számára. A bölcsőde részére a 

Napsugár Idősek Otthonától vásárolt élelmezés keretében biztosítottuk az étkezést. A speciális 

étrendűeknek a Földvár Gasztro Kft. étkeztetési szolgáltatásával biztosítjuk. A gimnáziumi és 

szakiskolai tanulók részére az EuroGuest Kft. Vár éttermétől vásároljuk. 

Az étkezéssel kapcsolatos adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:  

2020. évi étkezési létszámok (fő) 

Kedvezmény 

mértéke 
Rgy. Jöv. 

Ncs, 

TB 

Nev. 

vett 
100% Rgy. 

Ncs, 

TB, 

SNI 

50% 
Teljes 

összeg 
Összesen 

Bölcsőde 
5 10 10 - 25 - - 0 13 38 

Óvoda 
34 103 100 - 237 - - 0 52 289 

Ált. iskola 71 - - - 71 - 134 134 207 412 

Gimnázium 2 - - - 2 2 23 25 48 75 

Szakiskola - - - 8 8 - 7 7 3 18 

Összesen: 
112 113 110 8 343 2 164 166 323 832 

 

(Rgy - rendszeres gyermekvédelmi kedv. Jöv. – jövedelem alapján jogosult, Ncs – nagycsaládos, TB – 

tartósan beteg, Nev. vett – nevelésbe vett, SNI – sajátos nevelési igényű) 

 

Speciális étkezési adatok (glutén vagy tejmentes): 

2020. évi étkezési létszámok (fő) 

Kedvezmény 

mértéke 

Napsugár 

Idősek 

Otthona 

Földvár 

Gasztro 

Kft. 

100% 

Napsugár 

Idősek 

Otthona 

Földvár 

Gasztro 

Kft. 

50% 
Teljes 

összeg 
Összesen 

Bölcsőde - - - - - - - - 

Óvoda - 1 1 - - - - 1 

Ált. iskola - - - 2 - 2 - 2 

Gimnázium - - - - - - - - 

Szakiskola - - - - - - - - 

Összesen: - 1 1 2 - 2 - 3 

 

 

2.3. Szünidei gyermekétkeztetés 
 

„Gyvt. 21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 
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ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 

munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 

időtartamára eső valamennyi munkanapon 

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az 

adott gyermek részére biztosítani.” 

 

A Kormány döntése alapján a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a 

szülő/törvényes képviselő írásos kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja, 

elsősorban a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, és rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére - 2015/2016-os tanév tavaszi 

szünetétől (2016. tavaszától ÚJ FELADAT!).  Emiatt a hátrányos helyzet/halmozottan 

hátrányos helyzetre való jogosultságot megállapító határozat mellé az ügyfelek részére írásos 

tájékoztató, és a gyermekek számával megegyező nyilatkozat mellékelése szükséges az 

ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

 

A tájékoztató címzettjeiről a hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapításával egyidejűleg a Hivatalnak írásban értesíteni szükséges a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálatot, mely értesítés alapján a családgondozók segítséget nyújtanak a 

szülő részére az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez küldött nyilatkozatok 

kitöltésében és benyújtásában, Hivatalhoz való eljuttatásában.  

 

Vonatkozó jogszabály szerint adott tanév nyári szünete előtt szükséges formanyomtatványon 

nyilatkoztatni a június 1-jén hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit arról, 

hogy gyermeke részére a nyári szünidő ideje alatt (43 nap kötelezően biztosítandó) kéri-e az 

ingyenes szünidei étkeztetést. 2020. júniusában 104 gyermek (110) szülője részére került 

kiküldésre tájékoztató és nyilatkozat formanyomtatvány tértivevényes levél formájában. 2020. 

szeptember 1-jén 100 (104) jogosultsággal rendelkező gyermek szülője részére került 

kiküldésre a tájékoztató és formanyomtatvány, melyben a 2020/2021-es tanév őszi, téli, és 

tavaszi szünetét illetően nyilatkozott a szülő az étkeztetés igénybevételével kapcsolatban. A 

tájékoztató címzettjeiről a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szintén levél formájában értesül, 

akik közreműködnek a nyilatkozatok begyűjtésében. 

A 2019/2020-as tanév tavaszi szünetében 47 (14) fő, nyári szünetben 31 (19) fő, 2020/2021-

es tanév őszi szünetében 13 (11) fő, téli szünetében 47 (17) fő vette igénybe az ingyenes 

szünidei gyermekétkeztetést. Az érintett szülők részére minden szünetet megelőzően 

tértivevénnyel részletes tájékoztató került kiküldésre, melyben feltüntetésre kerül az étkeztetés 

időtartama, időpontja, helyszíne, stb. 

 

A fenti adatokból az látszik, hogy a tavalyi évben nőtt a szünidei gyermekétkeztetést 

igénybevevők száma. Ennek oka, hogy a vírushelyzetre való tekintettel a tavaszi és a téli 

szünetben az étel a jogosultak lakcímére egyszer használatos ételtároló dobozban 

kiszállításra került, emiatt többen kérték az étkeztetést, mint amikor adott telephelyen 

vehették át az ételt.   

 

Folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés van a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal és az 

óvodavezetővel a szüneteket megelőző időszakban.  

 

2.4. Gyermekjóléti szolgáltatás: 
 

„Gyvt. 39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 

lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 

a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
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(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 

elősegítése érdekében 

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz 

való hozzájutás segítése, 

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális 

szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető 

ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

d) a szabadidős programok szervezése, 

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek 

részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való 

együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai 

szociális segítő tevékenységet biztosít. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni 

a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, 

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás 

esetében, 

c) kezdeményezni 

ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel 

is segíteni, 

cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, 

cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét” 

Család- és gyermekjóléti szolgálat 

„Gyvt. 40. § (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti 

szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 

39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) 

bekezdése szerinti feladatait. 

(1a) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más 

intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. 

(2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége 

körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, 

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, 

c) az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló 

program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, 

vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

f) felkérésre környezettanulmányt készít, 

g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

h) 

i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, 

k) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.” 
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A család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az Önkormányzat által fenntartott Dunaföldvár 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ látja el 2 fő családsegítő 

alkalmazásával.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek családban történő optimális nevelkedését segíti elő, és a 

már kialakult probléma esetén a veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Feladata 

Dunaföldváron élő valamennyi gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, 

családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének 

elősegítése, illetve utógondozása.  
 

A gyermekjóléti szolgáltatásban végzett gondozási tevékenységet az alábbi táblázat adatai 

szemléltetik: 

 

Fő Alapellátás Védelembevétel Nevelésbe 

került 

Átmeneti 

gondozásba 

került 

Dunaföldvár  95 29 3  0 család  
 

 

A 2020 évi adatok alapján a gondozott családok megoszlása gyermekszám alapján:  

 

1-2 gyermeket nevelő családok száma:  35 

3 gyermeket nevelő családok száma:  11 

3-nál több gyermeket nevelő családok:  1 
 

 

Gyermekek kora alapján:  

0-2 éves gyerekek száma : 13 

3-5 éves gyerekek száma:  14 

6-13 éves gyerekek száma:  28 

14-17 éves gyerekek száma:  14 

18-24 éves fiatalkorúak száma:  7 

 

Az új ellátások főleg a jelzőrendszeri tagok kezdeményezésére indult, illetve hatósági 

megkeresésre.  

A legtöbb jelzés évek óta az egészségügyi. közoktatási intézményekből és állampolgároktól 

érkezik a tavalyi évben jelentős az állampolgárok által megtett jelzések száma. A jelzések főleg 

nevelési, családi konfliktusok, válás miatti kapcsolattartási problémák miatt érkezik. A 

közoktatási intézmények iskolai hiányzások és magatartásbeli problémák miatt keresik meg 

intézményt. Az érintett gyermekek pszichiátriai, és egyéni pedagógia megsegítése mellett is 

felmerülnek integrációs problémák az oktatási intézményekben, melyek szintén e gyermekek 

egyre súlyosbodó és sokszor kezeletlen pszichés állapotát mutatják.  

 

A szolgáltatást igénybe vevők problémái:  

Dunaföldváron is jellemző a szociális, mentális és gyermeknevelési problémák fokozott 

megjelenése. 

Megfigyelhető, hogy az intézményhez forduló családok nagy részénél jellemző volt e 

problémák együttes, olykor halmozott megjelenése.  

A problémák összetételét tekintve nincs jelentős változás az előző évi adatokhoz képest, 

továbbra is jelentős a gyermeknevelési, családon belüli konfliktusból, megromlott 

kapcsolatokból adódó probléma. Az előző évekhez képest csökkent a gyermekintézménybe 

való beilleszkedési és magatartásbeli zavarok miatt gondozásba került gyerekek száma. A 
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gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő családoknál szinte minden esetben többrétű 

problémával találkoznak a családsegítők. A többnyire „tünethordozó” gyermeken kívül szinte 

minden családtag érintett a pozitív irányú változtatások szükségessége tekintetében. A szülők 

számára is igyekszik a családsegítő megtalálni és felkínálni a személyre szabott segítséget. 

Minden esetben a család egészét kell tekinteni, hiszen ekkor válhat eredményessé a gondozási 

folyamat. Hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem 

egy komplex, széles körű tevékenység, ahol a problémák megoldásában a „kis lépések” elve 

érvényesül.  

Az intézmény 2019-től pszichológiai tanácsadást, Család és Párterápiát biztosít. A két új 

speciális szolgáltatással komplexebbé tudjuk tenni szolgáltatásainkat, megkönnyítve a 

Dunaföldvári családok helyzetét.   

 

Pszichológiai tanácsadás:  

 

A pszichológus a 164/2019. (X.01.) KT. határozata alapján heti 8 órában nyújt intézmény  

pszichológiai tanácsadást. A megkeresések az iskolából, az óvodából és védőnőktől, gyermek 

háziorvostól érkezik.  A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a többi intézményhez hasonlóan a 

pszichológus egyrészt a gyermekek egyéni és csoportos terápiájában, szülő-konzultációban , 

esetmegbeszéléseken veszi igénybe , valamint hatósági intézkedések esetén a javaslatok 

előkészítésében, esetmunka megerősítésében . A családsegítők felé támogató szerepet tölthet 

be.  Eddigi tapasztaltatok szükséges a pszichológus munkáját, és a gyerekeknek, szüleinek nagy 

segítség. 

A tavalyi évben a pszichológus a tavaszi járványhelyzetben szüneteltette munkáját.  

 

Munkája során gyermek egyéni pszichés támogatására került sor. esetben ezt szülőkonzultáció 

előzte meg, illetve zárta le. Kettős csoportvezetéssel 2 osztályban bántalmazás-megelőző 

foglalkozást tartottunk. A hozzá forduló/ kerülő gyermekek, családok nehézségeinek igen 

sokféle megnyilvánulásával találkozik. Ezek közül a leggyakoribbak a következők: 

A belső feszültségükkel bizonyos gyermekek magatartási zavarokkal küzdenek meg: a 

közösségbe nehezen illeszkednek be, gyakran kerülnek konfliktusba, indulataikat nehezen 

kontrollálják. Ez a viselkedés jelentősen megnehezíti a szülők és a pedagógusok helyzetét, 

kompetenciaérzését, a gyermek, a család és az iskola mindennapjait, s elsősorban azt, hogy a 

gyermek valós szükségletei megfelelően kielégüljenek.  

Serdülőknél a viselkedéses tünetek mellett a tanulási nehézségek, a családi- és 

kortárskapcsolatokban megélt érzelmi nehézségek, állandó konfliktusok jelentek meg: szülői 

kompetenciájukban bizonytalan felnőttek, a megfelelő kontroll hiányától biztonságérzetüket 

vesztett serdülők sok fájdalommal és mindkét fél számára sok nehézséggel járó küzdelmeinek 

voltam tanúja.  

Jellemző probléma volt a szülők válásának, megromlott párkapcsolatának, egymás elleni 

indulatainak áldozatául esett gyermek igen fájdalmas helyzete. Számukra az érzelmi igényeik 

elhanyagolása, a biztonságos, stabil szülői figyelem hiánya komoly pszichés megterhelést 

okozott, míg a szülők számára jellemzően nehéznek bizonyult az indulatok és az erős negatív 

érzelmek felhője mögött meglátni a szülői biztonságot igénylő gyermeket. 

 

Család és párterápia:  

2019 ősze óta elérhető intézményben. A Pár- és Családterápia segíthet, ha a család egy tagjánál 

alakult ki valamilyen probléma, és ő a családdal együtt él, és a kialakult helyzet hatással van az 

együtt élő, vagy akár a tágabb család tagjaira is (például tanulási zavar alakult ki a gyereknél, 

krónikus betegséggel küzd valaki a családban). Megkönnyítheti az előrelépést olyan nehezen 

megfogalmazható helyzetekben is, amikor sok vita, veszekedés van a családtagok között, de 
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ezek okait nem sikerül konkrétabban megfogalmazni (pl.: szülő-gyerek, testvér konfliktusok, 

párkapcsolati krízisek. 

 

Szakmai tevékenységei: 

 
Informá
ció 

nyújtás 

segítő 
beszélge

tés 

tanácsad
ás 

hivatal
ügy. 

közrem

űködés 

konfliktus 
kezelés 

kríziskez-
elés 

közv
etítés 

eset 
megbeszélés, 

esetkonzultáci

ó 

esetkonfe
rencia 

Családlátogatás 

51 129 299 242 15 14 50 5 6 140 

 

Az intézményben működő prevenciós tevékenységek: 

  

Az Intézmény nagy hangsúlyt fordít a prevenciós tevékenységekre, fontosnak tartja a 

gondozásban lévő gyermekek hasznos szabadidő eltöltését. Minden korosztály számára biztosít 

programokat, hogy mindenki megtalálhassa az érdeklődésének megfelelőt. Vannak 

programjaink amely a gondozott gyermekeknek szervezünk, de szünidei programjaink viszont 

nyitottak. Programokkal olyan rétegeket is sikerült elérni, akik családgondozást, illetve egyéni 

esetkezelést nem igényelnek, viszont prevenciós szempontból fontos, hogy tartalmas közösségi 

élményekhez juthassanak.  A tavalyi évben a 2020 évre tervezett programok nagy része nem 

valósult meg. A Covid járvány kirobbanása előtt 2 osztályban megkezdődött az iskolai 

bántalmazás elleni programsorozat. A településen élő iskoláskorú  gyermekek  részére  a nyári 

szünetben  Erzsébet tábor keretében 2x20 gyermek részére volt biztosított a táborozás 

lehetőségét, amire a pénzügyi fedezetet pályázat biztosította.  

 

A Gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében biztosított feladatok : 

 

Tájékoztatás, információnyújtás: 

Tájékoztatja a gyermekeket és a szülőjét mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, 

melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, a családban 

történő nevelkedésének elősegítésével. 

 

        Szociális segítőmunka keretében: 

Segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a 

családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében. Életvezetési és 

mentálhigiéniás, nevelési tanácsokat ad és támogatást nyújt a családoknak.  A családsegítői  

munka során az  problémák feltárása a cél, majd ennek megoldására kell koncentrálni . Ehhez 

természetesen elengedhetetlen a család maximális együttműködése. A napi munka során az 

ügyfelek figyelmének valódi gondjaikra történő irányítása, és a változtatás igényének 

felébresztése a legnehezebb feladat. 

 

Szociális segítőmunka hatósági intézkedés keretében 

Segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a 

családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében az esetmenedzser által 

készített gondozási terv alapján. 

 

Családból kiemelt gyermek szüleinek gondozása: 

2020 évben 3 gyermek került állami gondozásba, 1 családból.   Az tapasztalat, hogy a  nevelésbe 

vett gyerekek szülei sok esetben a visszagondozás sikerének érdekében sem működnek együtt 

a szolgálattal. Tavalyi évben  eredeti családba való visszagondozás nem volt.    

 

Átmeneti gondozás  
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 A gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti elhelyezést biztosító helyettes szülői 

szolgáltatást Dunaföldvár társulás keretében / Paks  Többcélú Kistérségi Társulás / a Paks 

Kistérség Szociális Központ útján látja el.  Célja , hogy a rászorultság mértékében segítse a 

családot a gyermeknevelésben,  szükséges esetén ideiglenesen pótolja a gyermek számára a 

szülői gondoskodást, annak érdekében, hogy erősödjön a család megtartó ereje, ne alakuljon ki 

a gyermek veszélyeztetettsége, vagy ha az kialakult, azt helyben, szükségletekhez igazodva 

lehessen megszüntetni. 

 

Az ellátási területen 4 helyettes szülő, egyidejűleg 7 gyermek fogadását képes megoldani.  A 

helyettes szülők tevékenységét, szakmai felkészítését, a szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai 

jelzőrendszer koordinálója a helyettes szülői tanácsadó végzi. Az elmúlt  évben nem volt család 

aki Anyaotthonba illetve CSÁO-ba költözött volna. Kapcsolati erőszak miatt  krízis elhelyezést 

1 alkalommal került megindításra, de végül ezt a család nem vette igénybe.  

   

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer: 

 

A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer a 

továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a szolgálat jelzőrendszert működtet. Ennek 

keretében éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít minden 

év március 31-ig. Évente 6 alkalommal szakmai továbbképzéseket, szakmaközi esetmegbeszélő 

fórumot szervezünk a jelzőrendszer tagjainak. Célja: az egy-egy szakmát képviselő 

jelzőrendszeri tagok konzultációs lehetőségeinek biztosítása, dilemmák, szakmai kérdések 

megvitatása külső szakemberek bevonása mellett.  A programot a jelzőrendszeri tagok 

bevonásával lett kialakítva, hátrányos helyzetű gyerekek integrációja és iskolai agresszió 

témakörben neves előadók kerültek meghívásra. A családsegítők és a társintézmények 

szakemberei közötti kapcsolattartás leggyakoribb és leghatékonyabb formája a konkrét 

ügyekben történő esetmegbeszélés, illetve esetkonferencia.  

A jelzőrendszer tagjai közül a legtöbb jelzés a közoktatási intézményekből, egészségügyi 

szolgáltatótól Védőnőtől , Jegyzőtől, az Iskolai és Óvodai szociális munkástól  és 

Állampolgároktól érkezik. A Jelzőrendszeri tagok tapasztalatai szerint főleg a szülők 

párkapcsolati konfliktusai, életvezetési problémák, nevelési elhanyagolás és nem megfelelő 

együttműködési készség miatt érkezik. Az iskolai jelzések között kiemelkedik a magatartási 

problémák, iskolai agresszió, felszerelés hiányossága, nem megfelelő iskolai teljesítmény és 

igazolatlan hiányzások miatti megkeresés.  

 

 

Észlelő és jelzőrendszeri tag 2018 2019 2020 

Egészségügyi szolgáltató 6 3 0 

Védőnő 5 7 2 

Család és gyermekjóléti 

szolgálat 

9 6 6 

Család és gyermekjóléti 

Központ  

 
1 16 

Kisgyermek napközbeni 

ellátása 

  
1 

Köznevelési intézmény 21 17 10 

Rendőrség 4 11 6 

Állampolgár 15 9 15 

Önkormányzat 1 2 7 

Járási Gyámhivatal 
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Pártfogó felügyelő 1 
  

Ügyészség, Bíróság 
 

1 
 

Összesen 62 57 63 

 

 
Az új gondozási eseteink számottevő része még mindig jelentős számban az észlelő-és 

jelzőrendszer által küldött jelzéseknek köszönhető.  

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a társintézményekből folyamatosan érkeztek a 

jelzések, bár a korábbi ékhez viszonyítva 2020.ban az Iskolai és Óvodai szociális segítőtől   / 

óvodából, iskolából rajta keresztül érkezik a jelzés település szinten/ és állampolgártól érkezett 

a legtöbb jelzés. 

Okok veszélyeztetettség fő oka szerint 

 

Veszélyeztetés fő oka 2019 2020 

Nevelési probléma 7 1 

Szülők, család életvitele/ antiszociális/ 

szenvedélybetegség  

1  

Családi konfliktus 14 19 

Családon belüli bántalmazás 1 
 

Gyermek elhanyagolása 11 16 

Kortárs csoport neg. Hatása  1 

Elégtelen lakáskörülmények 3 3 

Kilakoltatás veszélye 2 
 

Drogfogyasztás  1 

Alkoholfogyasztás  4 

Csavargás 1 1 

Tankötelezettség elmulasztása  8 

Tartós betegség 1 
 

Magatartás, vagy tanulási zavar 1 8 

Egyéb 4 2 
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Legtöbb megkeresés/jelzés családi konfliktus és gyermekek elhanyagolása miatt érkezik. De 

legtöbb esetben több problémával találkozunk.  A jelzések mostanra minden esetben írásban 

érkeznek, néhány lakosságit kivéve, ilyenkor az Intézményben történik a leírás. A 

visszajelzések rendben megtörténnek. A családsegítők zömében egyéni esetkonzultációt 

tartottak a jelzést küldővel, illetve az eset megoldásában együttműködő szakemberekkel.  

A  gyermekvédelem rendszere, tevékenysége  csak akkor lehet eredményes, ha az abban részt 

vevő szakemberek képesek egy adott cél érdekében a közös gondolkodásra és az 

együttműködésre. Az éves tanácskozás célja, hogy a gyermekjóléti alapellátásokat áttekintsük, 

értékeljük az észlelő és jelzőrendszer működését, és javaslatok megfogalmazásával a 

működését javítsuk szükség esetén megváltoztassuk. Dunaföldváron az éves szakmai 

tanácskozás 2021.  február 24-én  került megrendezésre online formában.  

 

Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása: 

 

 tájékoztatja az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, segíti 

az igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutásban, 

 személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik problémái rendezésében, 

 a gyermeke felnevelését nem vállaló válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja a nyílt 

és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásáról, valamint a nyílt örökbefogadást 

elősegítőn és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálat    

tevékenységéről és elérhetőségéről. közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya 

problémáinak rendezésében 

  

2020 évben válsághelyzetben lévő várandós kismamát gondozására nem került sor. 

 

3. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatai, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása 

 

2020. évben az alábbi ellenőrzés volt az átfogó értékelést érintő területeken: 
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A TOL-ÁHI/256-4/2020. ügyiratszámon a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Irodája ellenőrizte az önkormányzatok központi költségvetésből származó 

támogatásai 2019. évi elszámolásának szabályszerűségét, a támogatások felhasználásának 

jogszerűségét. 

 

Az ellenőrzött költségvetési szervek többek között:  

- Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ, 

- Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha. 

Az Óvoda esetében az ellenőrzés eredményeként az Önkormányzatnak 178.184.- Ft 

visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. 

 

Feltehetően a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. évben egyéb ellenőrzések nem voltak. 

 

 

4. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében indokolt lenne a 

törvényben meghatározott jogosultsági jövedelem határ emelése.  

Ennek indoka:  évről, évre csökken a jogosultak száma, ugyanakkor ezen családok 

életszínvonala  jellemzően a  minimálbér minimális emelésével annyira nem javul, hogy ne 

hiányozna nekik ez a támogatási forma. 

 

  

5. Bűnmegelőzési program bemutatása 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2002.(XII.17.) KT 

határozatával fogadta el Dunaföldvár Város Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Koncepcióját. 

A középtávú célkitűzések közül megvalósult a városi térfigyelő kamera rendszer kiépítése – 

amelynek bővítése tervben van, a közfoglalkoztatás folyamatos és rendszeres szervezése, és a 

város közvilágításának korszerűsítése. 

 

Dunaföldvár településen a rendőrség munkáját egy jól működő polgárőrség és mezőőrség 

segíti, amely szervek munkáját anyagilag, és erkölcsileg is támogatja a helyi Önkormányzat, 

amely szervezetek beszámolója a Képviselő-testület 2020. ülésének napirendjén szerepelt. 

 

A gyermek - és fiatalkorúak bűnelkövetési statisztikája 2020. évben: 

Gyermekkorúak által elkövetett:  9 eljárás (előző évi 3), ezen belül 14 bűncselekmény, vagyon 

elleni bűncselekmények, lopás vétsége miatt, 

Fiatalkorúak által elkövetett: 11 eljárás (előző évi 4), 14 bűncselekmény, vagyon elleni, lopás, 

és testi sértés, garázdaság, kábítószerrel visszaélés (használat) miatt. 

Bizonyos bűncselekmények tekintetében, főleg a vagyon elleni bűncselekményeknél az életkor 

évről évre egyre jobban csökken, vagyis a bűncselekmények áldozatai is és az elkövetői is egyre 

fiatalabbak.  

A tavalyi és az idei évre a Covid erősen rányomta a bélyegét, nagyon sok helyen a gyerekek, 

fiatalok otthon voltak, a szülők dolgoztak, nem volt napi rutin az iskola, nem voltak annyira 

látótérben, sokszor ment a csavargás (főleg egyes rétegnél volt és ma is  jellemző), a 
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semmittevésben pedig felerősítették egymást, sokszor belehúzták egymás a bajba. Ez lehet, 

hogy csak egy gyerekcsínynek tűnő kerékpárlopás, vagy telefonlopás volt, de sűrűbben 

bekövetkezett sajnos.        

6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti, bűnmegelőzésen kívüli, egyéb 

gyermekvédelmi területek az alábbiak, amelyek során együttműködés van a hivatalos és civil 

szervek között: 
- csomagosztás során segítséget nyújtanak a polgárőrök a felügyelet biztosításával, 

- Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, egyházak segítséget nyújtanak nehéz élethelyzetbe 

került családoknak, hatósági eszközökkel nehezen, vagy egyáltalán nem kezelhető élethelyzetek 

megoldásában, 

- a Tanoda működése nagy segítséget jelent a hátrányos helyzetű gyermekeknek és szüleiknek, 

- civilekkel összefogva karácsonyi délután, csomagosztás és ünnepi étkeztetés került 

megszervezésre a rászorulóknak, 

- a helyi roma önkormányzat tervezett rendezvényei működésképtelenség miatt elmaradtak 2020. 

évben. 

  

A fentiek alapján összegzésképpen megállapítható, hogy a helyi önkormányzat a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi hatósági és szolgáltatási feladatait hatékonyan, a 

lakosság érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályoknak megfelelően ellátta 2020. évben. 

  

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Dunaföldvár, 2021. április 22. 

 

                                                                                                         Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                            polgármester 

 
 

 

 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján elkészített 2020. évről 

szóló átfogó értékelést elfogadja. 

 

Határidő:   A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére 2021.05.31. 

Felelős:   Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül:   Tolna Megyei Kormányhivatal 

 

 

 


