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A Képviselő-testület 2017. április 26.-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2016. évi ellátásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak  gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell 

készítenie, amelyet a képviselő-testület is megtárgyal. 

 

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 

10. melléklete előír az önkormányzatok számára.  

 

Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 

 A település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 

 Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására 

vonatkozó adatokat; 

 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása; 

 A felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének 

megállapításait; 

 Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása;  

 A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása; 

 A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek.  

 

Demográfiai adatok 

A város lakónépessége 2016. január 1-én 5.902 fő. A 0-18 éves korosztály kor szerinti 

megoszlása 2016-ben az alábbiak szerint alakult: 

A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása 

2016. (lakónépesség) 

 

Korcsoport Férfi/Fő Nő/Fő Összesen 

0 25 32 57 

1 31 35 66 

2 26 25 51 

3 28 28 56 

4 28 26 54 

5 32 17 49 



6 26 35 61 

7 24 32 56 

8 28 35 63 

9 19 31 50 

10 22 25 47 

11 31 29 60 

12 34 28 62 

13 35 31 66 

14 21 29 50 

15 35 28 63 

16 29 32 61 

17 37 21 58 

18 39 25 64 

Összesen: 550 544 1094 

 

(A 0-18 évesek száma 2005-ben 1.114 fő, 2006-ban 1.107 fő, 2007-ben 1.104 fő, 2008-ban 

1.187 fő, 2009-ben 1.077, 2010-ben 1.066, 2011-ben 1.053, 2012-ben 1.048 fő, 2013-ban 

1.027 2014-ben 1026, 2015-ben 1086 fő volt). 

A 0-18 éves korosztály jelenleg a város lakónépességének 18,54 %-át teszi ki. Az adatok 

alapján a lakosságon belül a 0-18 évesek száma növekedést mutat.  

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által szabályozott 

módon – a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 

alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) 

az igénybevételére.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 2016. évben 368 esetben került megállapításra 

2016. december 31.-én 344 támogatásra jogosult volt. Az előző év december 31. állapothoz 

képest 71 fővel csökkent a támogatásra jogosultak száma.  

2016. december 31.-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

száma 0-2 év között 39 fő 3-5 év között 61 fő 6-13 év között 166 fő 14-17 év között 61 fő 18 

év felett 17 fő összesen 344 fő.  

Ebből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását kérők száma 304 fő, 

melyből 35 fő esetében elutasításra került, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet 

iránti kérelemmel érintett gyermekek száma 269 fő, 2016. december 31.-én nyilvántartott 

gyermekek száma 249 fő.  



Megállapított hátrányos helyzetűek száma 149 fő, ebből 0-2 éves között 18 fő 3-5 éves között 

26 fő 6-13 éves között 75 fő 14-17 éves között 21 fő 18 évesnél idősebb 9 fő. A szülők, 

családba fogadó gyám alacsony végzettsége miatt 117 fő, ebből 0-2 éves között 17 fő 3-5 éves 

20 fő 6-13 éves 57 fő 14-17 éves 18 fő 18 évnél idősebb 5 fő. A szülők, családba fogadó 

gyám alacsony foglalkoztatása miatt 21 fő ebből 0-2 éves között 0 fő 3-5 éves között 5 fő 6-

13 éves között 10 fő 14-17 éves között 2 fő 18 évesnél idősebb 4 fő.   Az elégtelen 

lakókörnyezet miatt 11 fő ebből 0-2 éves között 1 fő 3-5 éves között 1 fő 6-13 éves között 8 

fő 14-17 éves között 1 fő, 18 évesnél idősebb 0 fő.  

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma 103 fő, ebből 0-2 éves között 14 fő 3-

5 éves között 22 fő 6-13 éves között 44 fő 14-17 éves között 21 fő 18 évesnél idősebb 2 fő. A 

szülők, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülők, családba fogadó gyám 

alacsony foglalkoztatása miatt 36 fő, ebből 0-2 éves között 4 fő, 3-5 éves között 6 fő, 6-13 

éves között 18 fő 14-17 éves között 7 fő 18 évesnél idősebb 1 fő. A szülők, családba fogadó 

gyám alacsony foglalkoztatása és elégtelen lakókörnyezet miatt 1 fő, ebből 0-2 éves között 0 

fő 3-5 éves között 0 fő 6-13 éves között 0 fő 14-17 éves között 1 fő, 18 évesnél idősebb 0 fő. 

A szülők, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzetsége és elégtelen lakókörnyezet miatt 

58 fő, ebből 0-2 éves között 10 fő, 3-5 éves között 16 fő, 6-13 éves között 20 fő 14-17 éves 

között 11 fő,18 évesnél idősebb 1 fő. A szülők, családba fogadó gyám alacsony iskolai 

végzettsége és a szülők, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatása és elégtelen 

lakókörnyezet miatt 8 fő, melyből 0-2 éves között 0 fő, 3-5 éves között 0 fő, 6-13 éves között 

6 fő, 14-17 éves között 2 fő, 18 évesnél idősebb 1 fő.  

Családok száma, amelyben hátrányos helyzetű gyermekek élnek 81 család, azon családok 

száma ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek élnek 50 család.  

Az önkormányzatot terhelő kiadások a pénzbeli támogatások esetében 

A 2016. évi támogatásokra felhasznált összeg 4.211 e Ft.-. 

A gyermekétkeztetés módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok 

A kedvezményes étkeztetés statisztikai adatai az elmúlt évben az alábbiak szerint alakultak: 

Napközi kedvezményes étkezés: 

Nagycsaládos kedvezmény 50 %: 22 fő  

Tartós beteg kedvezmény 50 %: 5 fő 

Ingyenes étkezés: 115 fő.  

Nevelő szülőknek kedvezmény ingyenes: 3 fő 

Menza kedvezményes étkezés:  

 Nagycsaládos kedvezmény 50 %: 9 fő  

Tartós beteg kedvezmény 50 %: 1 fő 



Ingyenes étkezés: 24 fő 

Óvodai étkezés:  

 Ingyenes étkezés: 73 fő  

 Jövedelem alapján ingyenes étkezés: 67 fő 

 Nagycsaládos kedvezmény ingyenes étkezés: 25 fő 

 Tartós beteg ingyenes étkezés: 4 fő 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása; 

Család- és gyermekjóléti szolgálat: 

2016. január 1.-től jelentős mértékben megváltozott a családsegítő és gyerekjóléti szolgáltatás, 

az eddigi két szakmai egység a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat helyett, új 

szervezeti egység jött létre a Család- és gyermekjóléti szolgálat. Ezáltal komplex 

családgondozást végeznek a családsegítők. Ez azt jelenti, hogy a családot egészként kezelik, 

előtérbe helyezve a gyermekeket, és az ő érdekeiket.  

1997. évi XXXI. tv. 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. 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális 

segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

ellátások közvetítésével látja el. 

Statisztikai adatok ismertetése, illetve az elmúlt év adataival való összevetése nem egyszerű, 

hiszen a szakmai egységek összevonásával ezek nem adnak átfogó képet az elvégzett 

munkáról. 

 2015 2016 

Alapellátásban történő gondozás 32 fő 54 fő 

Védelembe vétel 46 fő 39 fő 

Szakellátásban nevelt 11 fő 15 fő 

Összesen: 89 fő 108 fő 

 



A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az 

önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján 

kerülnek elsősorban a családokkal kapcsolatba. 

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, 

a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni.  

Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családgondozó legkevesebb havonta 3 

alkalommal keresi fel a családot. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, 

ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújt segítséget. 

Nagyon sok családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, amelyeknek szemtanúi illetve 

résztvevői lehetnek a családban élő gyermekek. Ilyenkor elsősorban a szülők között folynak 

viták, de gyakran a gyermekek válnak másodlagos áldozatokká. A családi viszályoknak 

gyakran kiváltó oka az alkoholos befolyásoltság, melynek gyakori következménye az 

agresszív viselkedés. Az elmúlt évben előforduló másik súlyos probléma a kiskorú 

leánygyermekek gyermekvállalása. 

Amennyiben a családsegítő úgy látja, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem 

szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik, javaslattal él a gyámhatóság, illetve a 

kiskőrösi Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere felé a gyermek védelembe 

vételét illetően.  

Ez esetben az együttműködés nem önkéntes alapon működik, hanem együttműködésre 

kötelezett a család. A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az 

esetek hosszú, hat hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal. 

A gyermek családból való kiemelése a családsegítő, vagy a Család- és Gyermekjóléti Központ  

javaslatára abban az esetben történik, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi- 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti. 

 

Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2016. évben 

Tevékenység 2015 2016 

Információ nyújtás 1258 2068 

Segítő beszélgetés 201 1243 

Tanácsadás 376 1704 

Hivatalos ügyekben való 

közreműködés 

776 1654 

Családlátogatás 485 193 



Közvetítés más szolgáltatásba 106 822 

Felülvizsgálati tárgyaláson való 

részvételek 

12 - 

Konfliktuskezelés 87 325 

Szakmaközi megbeszélés 216 72 

Szociális válsághelyzetben lévő 

kiskorú várandós anya gondozása 

2 29 

Közvetítés központhoz 

(Kiskőrös) 

- 114 

Összesen: 3527 8224 

 

 

A felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének 

megállapításai:  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztálya 2016 évben gyámhatósági ellenőrzést végzett hivatalunkban a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének tárgyában. Az 

ellenőrzés megállapította, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, illetve a 

hátrányos/ halmozottan hátrányos helyezet megállapítására irányuló eljárásaiban 

hiányosságok tapasztalhatók. Az ellenőrzés alapján a kérelmek és az eljárási rend átalakításra 

kerültek a jegyzőkönyv megállapításai szerint.  
 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása_ 

A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településen élő 0-18 éves korosztály, 

valamint mindazon felnőttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában 

szerepet vállalnak (szülők, egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvevő személyek, 

közösségek, szervezetek, gyermekekkel foglalkozó szakemberek).  

A gyermekjóléti szolgáltató általános preventív szolgáltatásokat biztosít a gyermekek testi-, 

értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 

elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése érdekében. A preventív jelleg érvényesülésének 

alapfeltétele, hogy az alapellátás terjedjen ki a településen élő bármely gyermekre, a 

gyermekek  minden  korosztályára,  a  figyelembe  veendő  szükségletek  összességére, 

elérhetősége biztosított legyen és közismertté váljon a település lakói számára. A lakosságnak 

nyújtott általános preventív szolgáltatások főként az elsődleges prevenciót szolgálják. A 

prevenció célja, hogy a lakosság, azon belül a gyermekek teljes körére vonatkozóan biztosítsa 

az alapellátásokat, szolgáltatásokat, szabadidős programokat, ezzel segítve a gyermekeknek 



családjukban történő kiegyensúlyozott fejlődését, illetve megelőzze a gyermekre nézve 

ártalmas környezeti hatások kialakulását 

 

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása; 

A bűnözés okai és elősegítő feltételei között kell említeni a szociális ellátottságot. Az 

egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a műveltségi szintet, az igazságszolgáltatás 

pontosságát és gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket, az 

általános gazdasági helyzetet, a létminimum alatt és annak közelében élők számát, a 

lakáshelyzetet és az ezekhez hasonló további tényezőket. A személyiség kialakulását 

közvetlenül befolyásoló mikrokörnyezet a család, az iskola, a munkahely, a baráti 

kapcsolatok, a szórakozási lehetőségek és szokások is befolyásolhatják a bűnözés méretét és 

minőségét.  

Az önkormányzat arra törekszik, hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos 

környezetet teremtsen az itt élők számára. A közbiztonság közügy, a probléma 

össztársadalmi, éppen ezért a megoldásnak is annak kell lennie. A város lakóinak jól felfogott 

érdeke, hogy megakadályozzuk a bűnözés továbbterjedését.  Meggyőződésünk, hogy az 

önkormányzat a lakosság, rendőrség, közintézmények és a polgárőrség összefogásával ez a 

feladat megoldható. 

 

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek. 

Izsák Város Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szabadidős programok szervezése keretében 

folyamatosan együttműködik több civil szervezettel, a legnagyobb szabadidős program a 

Kolon Kupa futóverseny, ami a Tegyünk Izsákért Egyesülettel – mint helyben legaktívabb 

civil szervezettel. – közös szervezéssel valósul meg.  

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatán a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 30 

gyerek 5 napos üdülését nyerte el az „Erzsébet Program keretén belül” továbbá a Forma 1 

szabadedzésére szerveztek programot a rászoruló gyermekeknek.  

 

 

I z s á k, 2017. április 13. 

 

 

Bak Nándor  

aljegyző  

 


