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Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló beszámolót készítette: 

Tóth Eszter szociális csoportvezető 

 

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZI) szakmai beszámolóját 

készítette: 

Zsóri Tünde családsegítő, Pengő Lászlóné családsegítő 

 

A védőnői szolgálat szakmai beszámolóját készítette: 

Lovász Judit védőnő 

 

A Füzesgyarmati Bölcsőde szakmai beszámolóját készítette: 

Gazsóné Kovács Andrea intézményvezető, Farkas Krisztina gyermekvédelmi felelős 

 

Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda szakmai beszámolóját készítette: 

Károlyi Zsigmondné intézményvezető, Ombodi-Nagy Izabella óvodapedagógus/gyermekvédelmi felelős 

 

Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény szakmai beszámolóját 

készítette: 

Székely Jánosné gyógypedagógus/gyermekvédelmi felelős 

 

A beszámolót összeállította: 

Elek Sándorné szociális ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. 

évi XXXI. törvény 18-21. §-a, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többszörösen 

módosított 8/1998. (IV.23) Kt. sz. rendelete alapján a szociális csoporton keresztül biztosítja a gyermekek 

pénzbeli és természetbeni ellátását. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások formái: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 

- egyszeri gyermekvédelmi támogatás  

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

- szünidei gyermekétkeztetés 

- beiskolázási segély 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

E kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 

alapján jogosult: 

- az 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (5) bek. A) és B) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményére 

- kötelező tankönyv térítésmentességére 

- egyszeri gyermekvédelmi kedvezményre 2021. évben augusztus és november hónapban 

gyermekenként 6.000.-Ft., HH-HHH gyermekek részére 6.500.-Ft. került kifizetésre 

- hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosultsága megállapítása 

2021. évben 108 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. 

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 

Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás központilag került finanszírozásra. 2021. augusztus 108 és 2021. 

november hónapban 108 gyermek részesült ebben a támogatásban. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása 

2021. évben 66 hátrányos helyzet, valamint 7 gyermek részére halmozottan hátrányos helyzet került 

határozattal megállapításra.  

Szünidei gyermekétkeztetés 

2021. évben minden iskolai szünidőre adott napokra a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére déli meleg főétkezést kell biztosítani az önkormányzatoknak.  

 

    

 Korcsoport(év) Létszám  

      

 0-3 169  

 4-6 146  

 7-14 328  

 15-18 251  

 19-60 3132  

 61+ 1385  

 Összesen 5411  



Minden szünidő előtt tájékoztatjuk, illetve nyilatkoztatjuk az érintett családokat az igénybevétel feltételeiről 

és lehetőségéről. 

Ez a támogatási forma 100%-ban normatív támogatásból van finanszírozva. 

2021. tavaszi szünidőben összesen: 13 

2021. nyári szünidőben összesen: 49 

2021. őszi szünidőben összesen: 15 

2021. téli szünidőben összesen: 9 gyermek részére került kiosztásra ebéd. 

 

Iskolakezdési támogatás 

Ez a támogatási forma települési támogatás keretén belül került megállapításra Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2019. (III.29.) 

önkormányzati rendelet, 14. §-a alapján. 

2021. évben 1.758.000.-Ft-ot fordítottunk erre a támogatási formára. 

Gyermekjóléti tevékenységünk feladatellátásában fontos, hogy az intézményekkel való folyamatos 

kapcsolattartást (bölcsőde, óvoda, iskolák, gyermekjóléti intézmény, védőnők, orvosok) megfelelő legyen. 

Közösen, együttműködve próbálunk a nehéz helyzetbe kerülő családoknak segíteni, s arra törekedni, hogy a 

gyermekek családjukban nevelkedhessenek. Évente több alkalommal veszünk részt a Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által szervezett eset megbeszéléseken. Településünkön 

felmerülő problémákra, a gyermekjóléti hálózat egyre hatékonyabb működésére keressük a megoldást. A 

hatékony működés eredménye, hogy az információk gyorsan eljutnak a megfelelő hatósághoz, hogy minél 

hamarabb megkapja az adott család a szükséges segítséget a problémájára.  

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata:  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbra is a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Füzesgyarmat, Bethlen u. 9 sz. alatti Telephelye (továbbiakban: ESZI) 

keretében látja el a gyermekjóléti szolgálati feladatokat. 

 

A gyermekjóléti szolgálat főbb feladatai 

 a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése 

 a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás 

 a gyámhivatal által védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése 

 a helyettes szülői hálózat szervezése 

 a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése 

 felkérésre környezettanulmány készítése 

 

A 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 15. §. (7) bekezdése szerint évente legalább egy alkalommal 

- a gyermekjóléti szolgálat által szervezett tanácskozáson - át kell tekinteni a település jelzőrendszerének éves 

működését, illetve áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint 

javaslatot tesznek működésük javítására. A gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos 

feladatot ellátó személyek és intézmények bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését 

fogadja és a szükséges intézkedést megteszi. 

 

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény munkatársai által készített beszámolót 

az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása: 

A várandós anyák és a 0-tól 6 éves gyermekek gondozását a polgármesteri hivatal szervezetében működő 

védőnői szolgálatok végzik. A három védőnői körzetet két szakképzett védőnő látja el. 



Védőnői szolgálat munkatársai által készített beszámolót a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása: 

 

A Füzesgyarmati Bölcsőde önkormányzati szakfeladaton működő szakmailag önálló szervezeti egység, 

alapfeladata a családban nevelkedő 1-3 éves kisgyermekek szakszerű nevelése-gondozása. 

 

A Füzesgyarmati Bölcsőde munkatársai által készített beszámolót a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

A nevelési-oktatási intézmények a gyermekvédelmi jelzőrendszer nagyon fontos részét képezik, hiszen a 

gyermekkel és rajta keresztül családjával napi kapcsolatban vannak, elsőként tapasztalják meg, ha a család 

működésében zavar keletkezik. A gyermekvédelemben a helyi önkormányzat által fenntartott és a nem helyi 

önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési intézményeknek megvan a maga feladata. A törvényi 

előírások alapján ezen intézményekben ifjúságvédelmi felelőst kell megbízni. A nevelési, oktatási 

intézmények közreműködnek a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, ennek során 

együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságokkal. Ha a 

nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. Az óvodában az óvónők, az iskolában az 

osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök figyelemmel kísérik a veszélyeztetett gyermekeket, a hátrányok 

leküzdésében segítenek. 

 

A Füzesgyarmati  „Lurkófalva” Óvoda  

 

A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda munkatársa által készített beszámolót a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjában kiemelten 

szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok.  

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkatársa által készített beszámolót az 5. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 

(2013.01.01-től hatályon kívül) 

 

5. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok: 

(2013.01.01-től hatályon kívül) 

 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 

tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 

működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása: 

 

A Füzesgyarmat város Önkormányzata által fenntartott Füzesgyarmati Bölcsödében 2021. március 25.-én a 

Békés Megyei Kormányhivatal, mint megyei működést engedélyező hatóság az Sznyr. 36§ (1) bekezdés b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi hatósági ellenőrzési tervének megfelelően az ellenőrzést 

elvégezte.  

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a személyi és működési feltételek a fentiek szerint biztosítottak, 

a tárgyi feltételek helyszíni vizsgálatára a későbbiekben fog sort keríteni az engedélyező hatóság. 

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és 

intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi 

prevenciós elképzelések): 

 

A gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek továbbra is oda kell figyelni a veszélyeztetett 

gyermekekre, családokra és a tőlük telhető segítséget megadni. A feladat nehéz és sokszor összeütközésekkel 

jár, mert a szülők, családok nem biztos, hogy elfogadják a részükre javasolt, előírt életviteli szabályokat. Az 



esetmegbeszéléseken a megoldásra váró gondok, feladatok gyermekenként, családonként megtárgyalásra 

kerülnek. 

 

Erősíteni kell a jelzőrendszer tagjai és a hatósági feladatot ellátó szervek közötti kapcsolatot az információkkal 

kapcsolatos visszacsatolások területén. Több évtizedes probléma, de elsősorban kistérségi szinten továbbra is 

fontosnak tartjuk egy anyaotthon létrehozását, mellyel a kisgyermekes ideiglenesen otthon nélkülivé váló 

anyák gyermekeikkel együtt ideiglenes elhelyezést nyerhetnének.  

 

A gyermekvédelmi munka magas színvonalú ellátását a szakemberek elhivatottsága, lelkiismerete, 

fáradhatatlansága teszi lehetővé. 

 

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen 

program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 

bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása: 

 

Bűnmegelőzési feladatokat önkormányzatunk az oktatási nevelési intézmények, a gyermekvédelemben 

közreműködő szervezetek, a helyi polgárőrség, valamint a rendőrség és a füzesgyarmati civil szervezetek 

bevonásával valósította és valósítja meg. A jó együttműködés eredményeként Füzesgyarmaton évek óta az 

országos és megyei átlag alatti a bűnelkövetések száma. 

A bűnmegelőzési feladatellátás eredményességét támasztják alá a Szeghalmi Rendőrkapitányság 

Füzesgyarmat közbiztonsági helyzetéről nyújtott évenkénti tájékoztatóinak pozitív számadatai.  

 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, 

szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős 

programok, drogprevenció stb.). 

 

Civil szervezetek alapellátásban, illetve szakellátásban nem vesznek részt. A társadalmi szervezetek az előző 

évekhez hasonlóan az önkormányzattal kötött megállapodás (támogatási szerződés) keretében szabadidős 

programok szervezésében vesznek részt. Rendezvényeik ingyenesen látogathatók voltak, lehetővé téve a 

hátrányos helyzetű rétegek részvételét. 

 

A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi munkatervében ismét szerepeltette az ifjúság 

védelmét, megóvását. Ennek érdekében 2021. augusztus 12-én nyári tábor keretében tartott előadást a Békés 

Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályáról Nagy Sándor rendőrszázados a drog és alkohol 

romboló hatásáról, és a megelőzés fontosságáról a táborban résztvevő fiatalok számára. 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az osztályfőnöki, valamint a biológia 

órák keretében az életkori sajátosságoknak megfelelően 2021-évben is feldolgozásra kerültek a testi és lelki 

egészség témaköre, a család szerepe, konfliktuskezelés, szenvedélyek, emberi jogok stb.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak összehangolt munkáját az 

esetenként felszínre kerülő problémák megoldását a feladatellátásban résztvevők jó kapcsolata és 

együttműködése, a jelzőrendszer megfelelő működése és működtetése biztosítja.  

 

Önkormányzatunk és a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásban részvevők továbbra is arra 

törekszenek, hogy lelkiismeretesen, a jogszabályi előírások megtartásával, a gyermekek javára hasonló 

színvonalon végezzék a munkát, keresve a lehetőséget a jobbításra, gyermekeink egészséges fejlődése 

érdekében. 

 

Füzesgyarmat, 2022. május 17. 

 

 

 

 

 

Koncz Imre 

polgármester 
Dr. Blága János 

        jegyző 



 

1. számú melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséhez 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. 

 

Összegző beszámoló az észlelő- és jelzőrendszer  

2021. évi szakmai munkájáról 

 

Tartalomjegyzék 

1. Az intézmény bemutatása. 

2. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer 2021. évi működése a Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat ellátási területén. 

2.1 Visszaküldött adatlapok értékelése, jelzőrendszeri tagok tapasztalata szerint jelentkező 

problémák, megállapítások. 

2.2 Éves Szakmai Tanácskozás. 

2.3 Elemzés a jelzőrendszer működéséről. 

3. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai céljai 2022. évben. 

4. Adományszervezés. 

5. Szabadidős rendezvények. 

 

1 Az intézmény bemutatása, szolgáltató intézmény adatai: 

1.1 Székhely: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 5520 Szeghalom, Kossuth u. 18. 

1.2 Telephely: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. 

1.3 Ellátási terület: Füzesgyarmat város közigazgatási területe. 

1.4 A szolgáltatás célja, szakmai feladatai, alapelvei: Az intézmény az ellátási területén élő, szociális, 

életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és 

családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének 

megőrzése, fejlesztése, a problémák kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek 

kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, 

valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával.  

2 A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területén 

2021. évben. 

Észlelő- és jelzőrendszert működtettünk, melynek során kezdeményeztük, szerveztük és összehangoltuk az 

érintett személyek és szervezetek részvételét, annak érdekében, hogy a gyermekeket veszélyeztető okokat 

feltárjuk és egyes esetekben a veszélyeztetettséget időben felismerjük.  

A rendszeres esetkonferenciák, esetmegbeszélések az oktatási-nevelési intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) 

gyermekvédelmi felelősei, a védőnők, a Család- és Gyermekvédelmi Központ munkatársainak meghívásával 

zajlottak.  

A jelzőrendszer valamennyi szegmense nagy számban észleli és jelzi a gyermekek valamilyen módon történő 

veszélyeztetését, jogaik sérülését. A tárgy évben 42 db jelzés érkezett. 

 

 



 

2.1 Visszaküldött adatlapok értékelése, jelzőrendszeri tagok tapasztalata szerint jelentkező 

problémák, megállapítások. 

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működésének felmérése kapcsán a jelzőrendszer 

nevesített tagjainak postai úton elküldte értékelő adatlapját (mellékletként csatolva). 

2.1.1. A jelzőrendszeri tagok tapasztalata szerint jelentkező problémák. 

 Családot érintő: 

 anyagi problémák, 

 lakhatási problémák. 

 Szülő életvitele, magatartása: 

 párkapcsolati konfliktusok, 

 gyermeknevelési zavarok, 

 alkoholfogyasztás, 

 elhanyagoló magatartás, 

 életvezetési problémák, 

 válási krízis, 

 szülő, gyermek pszichés betegségek, 

 szülő, gyermek kapcsolattartásának akadályozása. 

 Gyermek tünetei szerint: 

 gyermek fertőző bőrbetegségei (tetvesség, rühesség), 

 gondozatlan, ápolatlan gyermek, 

 érzelmi elhanyagolás, 

 magatartási és pszichés problémák, agresszió, 

 iskolai hiányzások, 

 felszerelés hiányossága, 

 eü. ellátás hiányossága, 

 szabálysértést elkövető kiskorú ügye. 

 

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma 

2021. év 

 

Jelző megnevezése 0-17 évesekkel 

 kapcsolatosan  

megküldött jelzések  

száma 

Nagykorú 

 (18 éves és idősebb) 

személyekkel 

kapcsolatosan 

megküldött jelzések 

száma 

Egészségügyi szolgáltató 3  

Ebből védőnői jelzés 1  

Kisgyermekek napközbeni ellátását 

nyújtók 

5  

Köznevelési intézmény 8  

Rendőrség 2 23 

A jelzésekkel érintett személyek 

száma (nem halmozott adat) 

19 23 

 

A családgondozók rendszeresen felkeresték a bölcsőde, óvoda, iskola gyermekvédelmi felelőseit és a 

védőnőket saját intézményeikben, hogy az egyes gyermekek családgondozása folyamán a családokról 

információkat nyerjenek, illetve tapasztalatokról a felmerült problémákról kölcsönösen tájékoztassák 

egymást. 

 

 



 

2.1.2. Megállapítások a jelzőrendszeri tagok részéről: 

  Védőnői Szolgálat 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u 1. 

Adatszolgáltató: Lovász Judit védőnő. 

Jelzések okai: egészségügyi probléma, szülői elhanyagolás, eltitkolt terhesség. 

Munkakapcsolat értékelése: A munkakapcsolatot jónak értékelte. 

Visszajelzések: Határidőre megtörténtek. 

Javaslatok az együttműködésre: Folyamatos és kölcsönös információcsere a jelzőrendszer 

tagjai között, megoldási terv kidolgozása és annak nyomon követése. Javasolták a 

gyermekpszichológus alkalmazását. 

 Füzesgyarmati Bölcsőde 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u 29. 

Adatszolgáltató: Farkas Krisztina gyermekvédelmi felelős. 

Jelzések okai: egészségügyi probléma, felszerelések hiányossága, testi higiénia hiánya. 

Munkakapcsolat értékelése: Folyamatos telefonkapcsolat, kölcsönös segítségnyújtás, 

tájékoztatás. 

Visszajelzések: Információ áramlás, folyamatos. 

Javaslatok az együttműködésre: Szülőkkel közös megbeszélések, tájékoztatók tartása, 

csoportbeszélgetések. 

 „Lurkófalva” Óvoda 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u 8. 

Adatszolgáltató: Ombodi-Nagy Izabella gyermekvédelmi felelős. 

Jelzések okai: higiénés elhanyagolás, igazolatlan hiányzás, betegségek kezelésének 

elmulasztása. 

Munkakapcsolat értékelése: A gyermekjóléti intézmény dolgozóival és a jelzőrendszer 

tagjaival kölcsönös, jó munkakapcsolatban állunk. Folyamatos telefonkapcsolat, kölcsönös 

segítségnyújtás, tájékoztatás. 

Visszajelzések: Tájékoztatókat, visszajelzéseket határidőre megkapja. 

Javaslatok az együttműködésre: Megfelelőnek tartja az eddigi kapcsolattartást. 

 Kossuth Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u 2.  

Adatszolgáltató: Székely Jánosné gyermek-és ifjúságvédelmi felelős. 

Jelzések okai: igazolatlan hiányzások, felszerelés hiányossága. 

Munkakapcsolat értékelése: Jelzőrendszer tagjai között a kapcsolattartás megfelelő az 

együttműködés jó. 

Visszajelzések: Esetmegbeszélések, egyeztetések, gyakori konzultációk személyesen és 

telefonon egyaránt, folyamatos kapcsolattartás. 

Javaslatok az együttműködésre: Megfelelőnek tartja az eddigi kapcsolattartást. 

 Gyermekorvos 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u 1. 

Adatszolgáltató: Székelyné Dr. Rudner Bernadett. 

Jelzések okai: Elhanyagolás. 

Munkakapcsolat értékelése: Telefonos, írásos dokumentációk. 

Visszajelzések: Információ áramlás, folyamatos. 



Javaslatok az együttműködésre: Megfelelőnek tartja az eddigi kapcsolattartást. Több esetben 

konzultált a gyermekvédelmi szakemberekkel személyesen és telefonon. 

 Szeghalmi Rendőrkapitányság 5520 Szeghalom, Kossuth tér. 1 

Adatszolgáltató: Tóth Rita r. ftőrm. 

Jelzések okai: szabálysértés, lopás, zsarolás, kábítószerrel bűncselekmény elkövetése. 

Munkakapcsolat értékelése: Telefonos, írásos dokumentációk, esetmegbeszélés, szakmai 

tanácskozás, személyes konzultációk formájában. 

Visszajelzések: Információ áramlás, folyamatos, gyors. Probléma, hogy sok esetben a 

szabálysértések és bűncselekmények elkövetéséről nem kapunk tájékoztatást. 

Javaslatok az együttműködésre: Minden jelzés írásos formában történjen meg, hogy egy 

komolyabb intézkedés szükségessé válása kellően megalapozott legyen. Fontosnak tartja a 

bűnmegelőzési előadások megtartását az iskolákban, szülői értekezleteken és egyéb 

fórumokon. Megfelelőnek tartja az eddigi kapcsolattartást. 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u 9. 

Adatszolgáltató: Zsóri Tünde és Pengő Lászlóné családsegítők. 

Jelzések okai: egészségügyi probléma, szülői elhanyagolás, felszerelések hiányossága, higiénés 

elhanyagolás, igazolatlan hiányzás, betegségek kezelésének elmulasztása, szabálysértés, lopás. 

Munkakapcsolat értékelése: Jelzőrendszeri tagokkal hatékony és jó az együttműködés.  

Visszajelzések: Határidő betartásával, rendszeresen megküldve az érintetteknek.  

Javaslatok az együttműködésre: Folyamatos és kölcsönös tájékoztatás a családokban felmerült 

problémákról, rendszeres esetmegbeszélések, közös családlátogatások. 

 

2.1.3. A beszámolók alapján a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés értékelése: 

Alapvetően pozitív a munkakapcsolat értékelése a jelzőrendszer tagjai részéről. 

Visszajelzések területén hiányosságról nem számoltak be. 

A vélemények szerint az információáramlást megfelelőnek tartják. 

Helyzetértékelési munkában segítség számukra a szolgálat véleménye. 

Az együttműködés megfelelő és hatékony, változtatásra nem érkezett javaslat. 

A jelzőrendszer tagjaival hatékony és jó az együttműködésünk. A jelzőrendszeri tagok tisztában vannak 

jelzési kötelezettségükkel, a jelzéseket írásos formában, a szolgálat által elkészített problémajelző 

adatlapon teszik meg. A visszajelzés a szolgálat részéről minden esetben megtörténik. 

Rendszeresek voltak a konzultációk, a tapasztalt szakemberek a veszélyeztető körülmények jelzését 

felvállalták a családok problémáinak megoldása érdekében. 

A családgondozók rendszeresen felkeresték a bölcsőde, óvoda, iskola gyermekvédelmi felelőseit és a 

védőnőket saját intézményeikben, hogy az egyes gyermekek családgondozása folyamán a családokról 

információkat nyerjenek, illetve tapasztalatokról a felmerült problémákról kölcsönösen tájékoztassák 

egymást. 

A jelzőrendszeri tagoknak problémát okoz, hogy nincsenek részükre a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

továbbképzések. 

Együttműködés hatékonyságának fokozása érdekében szükséges a szakmaközi megbeszélések megtartása, 

több esetkonferencia. A szakmaközi tanácskozások hatékonyságának érdekében javasolja a szolgálat, 

hogy a jelzőrendszeri tagok is éljenek témajavaslatokkal. Felvetés a szolgálat részéről, hogy felmerülő 

problémáknál (míg nem kerül a szolgálathoz jelzés formájában az eset) hívják meg a szülővel és a 

gyermekkel folytatott megbeszélésekre. 

 

 

 



2.2 Éves Szakmai Tanácskozás. 

A szolgálat 2022. február 22-én tartotta éves szakmai tanácskozását, melyre meghívásra került valamennyi 

jelzőrendszeri tag. A tanácskozás folyamán a jelzőrendszer éves működésének kiértékelésére került sor.  

2.3 Elemzés a jelzőrendszer működéséről. 

Egyes jelzőrendszeri tagokkal kifejezetten jó és hatékony a szolgálat együttműködése. Kiemelném a 

bölcsödét, az óvodát, az iskolát és a védőnői szolgálatot, akikkel a jelzéseken túl is rendszeres a konzultáció, 

gyakran vagyunk egymás segítségére egy-egy problémás esetben.  

Gyakori a közös ötletek felvétése és kivitelezése is olyan esetekben, amikor több irányból is szükséges egy-

egy család megsegítése, figyelemmel kísérése.  

A rendőrséggel telefonon szoktunk konzultálni egy-egy jelzéssel kapcsolatban. Javasoltuk a rendőrségnek, 

hogy még a jelzés írásban történő megküldése előtt (ami akár több hét is lehet) telefonon tájékoztassák a 

szolgálatot az intézkedésekről. 

Három háziorvos és egy gyermekorvos látja el a települést. Szakmaközi megbeszélésen nagyon ritkán vesz 

részt, de a konkrét esetek ügyében összehívott esetbeszélésében megjelennek. 

Szorosabb együttműködésre mindenképpen szükség van, mert a segítő munka hatékonyságát is növelné. Még 

több esetmegbeszélés és esetkonferencia összehívásában látom az együttműködés szorosabbá tételének 

elősegítését.  

2.4 2021. évben megvalósult elemek az éves intézkedési tervből. 

- Szakmaközi megbeszélés hat alkalommal volt. Célja a jelzőrendszeri tagok hatékonyabb és 

következetesebb együttműködése, segítség a kötelességek, feladatok pontosabb és alaposabb 

megismerésére.  

- Esetmegbeszélések, esetkonferenciák többszöri tartása a jó döntések meghozatala érdekében.   

- Lehetőségektől függően adományok osztása arra rászorulók számára – ruhaneműk, babakocsi, stb. 

Probléma, hogy a tárolási kapacitás szűkös, így ruhaneműn kívül nem igazán lehet nagyobb 

bútordarabot tárolni. 

- Közösségben – óvoda, iskola - felmerülő problémák esetén a szolgálat részt vett a megbeszéléseken.  

- Továbbra is adottak a közös családlátogatások védőnővel, esetmenedzserrel, ami a közös munkát 

nagyban elősegítik, megkönnyítik. Itt emelném ki az esetmenedzser munkáját is, aki jó hatással van a 

családokkal való közös munkára. Nemcsak a családsegítő munkáját segítik, hanem a családoknál is 

sikerült pozitív változást elérni. 

- A szociális bizottság rendszeresen kikéri a szolgálat véleményét a települési támogatás megítéléshez, 

illetve a megítélt összeg felhasználásában a szolgálat családsegítője működött közre, így biztosítva, 

hogy az összeg valóban arra fordítódjon, amire szükséges.  

 

3. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai céljai 2022. évben. 

Az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően közös családlátogatások a családok együttműködésének és a 

kommunikációjának javítása érdekében lehetőség szerint védőnővel, és esetmenedzserrel.  

Jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés további erősítése, eddig elért eredmények fenntartása  

Adományok folyamatos gyűjtése. 

Továbbra is hatékony és összehangolt munka végzése. 

Rendszeres esetmegbeszélések szervezése a felmerült problémák megoldása érdekében.  

 

 



3.1 A 6 kötelező szakmaközi megbeszélés témái: 

 A bölcsődei, óvodai és az iskolai tanévkezdés tapasztalatairól szóbeli beszámolók. 

 Felkészülés a koronavírussal kapcsolatos korlátozásokra a nevelési-, oktatási intézményekben. 

 Téli betegségek előfordulása gyerekkorban 

 Aktuális intézkedések a, bölcsödében, óvodában, iskolában felmerülő COVID fertőzés esetén, 

csoportok, osztályok karanténba helyezésének menete. 

 Az internetes felmerülő veszélyek, hogyan óvjuk a gyerekeket az internetes zaklatástól. 

 Éves záró szakmai tanácskozás.  

3.2 A településre vonatkozó célok elérése, és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása 

érdekében tervezett lépések: 

 A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője a 2022-es évben is legalább 6 alkalommal szervez 

szakmaközi megbeszélést.  

 Rendszeresen konzultál a jelzőrendszeri tagokkal. 

 Oktatási nevelési intézményekben szülői értekezleteken való részvétel, igény szerint. 

 Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal megbeszélés az ellátási területet érintő problémákról. 

 Jelzőrendszeri tagok ismereteinek bővítése, rendszeres tájékoztatás nyújtással, írásos segédanyag, 

útmutató elkészítésével. 

 Szakmai előadásokon, képzéseken való részvétel. 

 Együttműködés a település civil szervezeteivel. 

 Kompetencia határok betartása.  

 Szabadidős programokban való közös részvétel (gyermeknap, iskolai, óvodai programok) 

 Az ünnepkörökhöz (farsang, húsvét, halloween, karácsony) kapcsolódó kézműves foglalkozások 

szervezése. 

 Nyári táborok szervezése. 

 A jelzőrendszeri tagoknak szánt meghívók (pl. szakmaközire, tanácskozásra, esetkonferenciára) 

szorosabb nyomon követése. 

Szociális munka járvány idején: 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatait az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 

„Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális 

alapszolgáltatásban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben” útmutatóban 

meghatározottak alapján végezzük. 

A Covid megbetegedések kapcsán elrendelt házi karanténba került füzesgyarmati lakosokat is a Családsegítő 

Szolgálat dolgozói látták el (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyintézés, számlák befizetése, stb).  

4. Adományszervezés. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az adományokat (ruha, cipő, bútor, háztartási felszerelések) egész évben 

folyamatosan fogadja és kiosztja az arra rászorulók részére.  

E szolgáltatás alapvető célja, hogy olyan hátrányos helyzetű családok helyzetén segítsen, akik 

élethelyzetükből adódóan képtelenek saját maguk és családjuk helyzetén javítani. 

A december hónapban meghirdetett adomány gyűjtésünkre rengeteg ruhanemű és játék érkezett 

intézményünkbe, így 31 családnak tudtuk átadni a csomagokat. 

2021. december hónapban egy névtelen adományozó jóvoltából, 30 családnak tudtunk gazdag tartós 

élelmiszercsomagot átadni, az ünnepek alkalmából.  

A Kuka Hungária Kft felajánlásának köszönhetően, 20 család ünnepi csomagot vehetett át intézményünkben.  

2021. december 2-án a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai segítségével, az egyik helyi lakos 

által  felajánlott fenyőfa az intézmény parkolójába került felállításra. 



Az intézmény dolgozóinak segítségével   a fa felső részét karácsonyfává varázsoltuk.  

A bölcsődés, óvodás és az iskolás gyerekek is saját készítésű kis ajándékaikkal örvendeztették meg a fenyőfát.  

2021. december 18-án a Családsegítő Szolgálat segítségével a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület  20 

füzesgyarmati nagycsaládnak (120 fő) biztosított fejenként egy tál meleg ételt.  Babgulyás volt a menü, amihez 

a húst a füzesgyarmati vadásztársaság ajánlotta fel, illetve a zöldségeket egy helyi zöldségbolt.  

Az ételeket házhoz szállította az egyesület,  mindenki szívesen fogadta, meglepetésként érte őket. 

Évek óta szervezzük az úgynevezett  Szabadfogas akciónkat, mely a helyi lakosság körében nagyon népszerű. 

A rendkívüli hideg miatt alakult szerveződés célja, hogy meleg ruhával lássák el a rászorulókat, főleg az utcán 

élőket.  

A szolgálat havi rendszerességgel közreműködik a gyermekvédelmi főigazgatóság csomagosztásában. 

Tárgyévben a 0-3 éves korú, és gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kapják a támogatást 

havonta, negyedévente a megváltozott munkaképességű személyek, kisnyugdíjasok, szociálisan rászorultak.  

5. Szabadidős rendezvények. 

A vírushelyzet miatt 2021. évben szabadidős rendezvények, kézműves foglalkozások és táborok szervezésére 

nem került sor. 

 

Füzesgyarmat, 2022. május 04. 

 

 

 

              Zsóri Tünde                                                          Pengő Lászlóné 

családsegítő családsegítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséhez 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat 

5525 Füzesgyarmat Széchenyi utca 1. 

 

Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2021. év gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Blága János felkérésére készítjük el a gyermekvédelmi munkánkról szóló átfogó beszámolót. 

Munkánkat a hatályos gyermekvédelmi törvény (1997 évi XXXI. tv) és szakmai iránymutatás határozza meg: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szakmai Iránymutatása a területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásához különös tekintettel a korai észlelésre jelzésre és az együttműködésre, valamint a Békés Megyei 

Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll. 

A Gyvt. 17. §-a határozza meg a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer tagjait. 

Ide tartoznak többek között a védőnői szolgálatok is.  

Ezen törvény kimondja, hogy kötelesek vagyunk jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén 

gyermekjóléti szolgálatnál vagy hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve a gyermek 

elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása továbbá a gyermek önmaga által előidézet 

súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

A jelzőrendszer tagjai a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen 

tájékoztatni. 

A munkánkat, a törvény értelmében, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a magzat a 

gyermek veszélyeztetettségének felismerése, megelőzése és megszüntetése érdekében végezzük. 

A védőnő a jelzőrendszer tagjaként, a 1997-es évi XXXI. Törvényben foglaltak szerint gyermekvédelmi 

feladatokat is ellát: 

 1. Nyilvántartja a körzetében bejelentett lakcímmel rendelkező/életvitelszerűen élő várandós anyákat, a 

gyermekeket az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig. 

 2. Tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz, a védőnői 

ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségéről, az igénybevétel 

elutasításának következményeiről és rögzíti az egészségügyi dokumentációban. 

 3. Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez a szülővel/törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett 

gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében.  

4. Írásban értesíti a gyermekjóléti szolgáltatót és a házi gyermekorvost/háziorvost, ha: a) a körzetében 

észleli várandós anya szociális válsághelyzetét, ami a magzat egészséges fejlődését befolyásolja b) a 

szülő/törvényes képviselő megtagadja a területi védőnői ellátás (családlátogatás, védőnői tanácsadás, 

szűrővizsgálat) igénybe vételét - a jogokról és kötelezettségről szóló tájékoztatás, a szükségletnek megfelelő 

egyeztetett gondozási és családlátogatási terv megajánlása ellenére, c) a gyermek veszélyeztetettségének 

észlelése esetén. 

 5. Figyelemmel kíséri a gyermekjóléti szolgáltató visszajelzését és az abban foglalt szükséges teendők 

megvalósulását.  

6. Védőnői helyzetértékelést készít (pl. a település jegyzője, a gyermekjóléti szolgálat, a kórházi védőnő 

kérésére) a család szociális körülményéről a veszélyeztetettség háttértényezőinek feltárása érdekében.  

7. Felkérésre - indokolt esetben, előzetesen egyeztetett időpontban - részt vesz közös családlátogatáson 

a gyermekjóléti szolgálat munkatársával, illetve esetmegbeszélésen a veszélyeztetettség csökkentése, 

megszüntetése érdekében.  



8. Megszünteti a fokozott gondozottként való nyilvántartást, ha veszélyeztetettséget indokoló tényező 

megszűnik, és ezt a tény rávezeti az egészségügyi dokumentációba. 

9. Lehetőség szerint részt vesz, a tervezett, előre egyeztetett időpontban megszervezett szakmaközi 

megbeszéléseken, illetve – képviseli a védőnői szolgálatot a gyermekjóléti szolgálat éves tanácskozásán, 

felkérésre szóban is tájékoztatást ad a körzetében végzett, illetve folyó gyermekvédelmi tevékenységéről.  

10. Írásban tájékoztatót készít a gyermekvédelemmel kapcsolatos területi védőnői munkáról, javaslatot tesz 

a gyermekvédelmi munka eredményességének javítására. 

A jelzőrendszer hatékonyabb működése és a jelzést tevő védelme érdekében lényeges szabályozást vezettek 

be 2014 március 15.-étől a Gyvt. 17.§(2a) bekezdése és a 130/A § 2 bekezdése értelmében a gyermekjóléti 

szolgálatnak és a gyámhatóságnak a gyermek bántalmazása elhanyagolása miatt jelzést tevő intézmény, 

személy adatait külön kérelem nélkül is zártan kell kezelnie.   

2017. júniusától 3 féle jelzőlapon küldhetjük az észleléseinket: 

Általános, Bántalmazás elhanyagolás esetén, Hatósági intézkedés elindításához. 

A tavalyi évben összesen Füzesgyarmaton 40 gyermek jött a világra, ebből 1 kissúlyú volt (2500g alatti), de 

védőnői szempontból hozzánk tartozó Kertészszigeten is 2021-ben 6-an születtek.  

Gondozott gyermekek száma (2021 decemberében) 295 Fő  

2021-ben észlelt gyermekvédelmi problémák száma: 1 

Írásbeli tájékoztatók száma: 9  

2021 év összes családlátogatások száma: 931 

A 2021 év folyamán nyilvántartott várandós anyák száma: 74  Ebből veszélyeztetett kismamák száma: 48 

 

Titkolt terhességek abortuszok vetélések száma: Tudomásunk szerint a tavalyi évben 2 vetélés volt, 

Abortuszok számáról nincs pontos adatunk arról tájékoztatást nem kapunk. Titkolt, gondozatlan terhességből 

sem született gyermek.  

A várandós gondozáson belül a magzatot is védjük. Sajnos egyre több problémát észlelünk a várandósok 

körében főként pszichés, szociális, és életvezetési problémák merülnek fel. Ami már túlmutat a 

kompetenciánkon azt írásban idejében jelezzük a gyermekjóléti szolgálat felé.  

A születésszám stagnáló tendenciát mutat. 2013-ban 34, 2014-ben 40, 2015-ben 44, 2016-ban 45, 2017-ben 

44, 2018-ban 28, 2019-ben 44, 2020-ban 38 gyermek született. 

 2021-ben összesen 228 családot gondoztunk. 

A gondozottak létszámát és a veszélyeztetettségi ok szerinti megoszlást az alábbi táblázattal szemléltetjük:  

2021.12.31. 

állapot szerint 

Létszám Egészségügyi 

ok miatt 

veszélyeztetett 

Szociális ok 

miatt 

veszélyeztetett 

Egészségügyi és 

szociális ok 

miatt 

veszélyeztetett 

Várandós 27 9 2 0 

Szül- 3 éves 139 2 14 2 

3-6 éves 155 5 14 1 

7-16 éves 

otthon 

gondozott 

1 0 0 1 

 

Védőnői tevékenységünket a Tanácsadóban önálló fogadóóra ill. Várandós és Csecsemő Tanácsadás keretein 

belül; a család otthonában a látogatások során; nevelési-oktatási intézményekben történő tisztasági vizsgálatok 



és egészségnevelés alkalmával; valamint közösségi programokra alkalmas helyszíneken végezzük. 

Természetesen a pandémia idején: az óvintézkedések betartásával, az időpontok adásával, állandó 

fertőtlenítéssel igyekeztünk védekezni.  

 A tanácsadásokon megjelentek számát és a látogatások számát a következő táblázat szemlélteti: 

2021 évben Látogatások száma Távkonzultáció útján 

tanácsadásban 

részesítettek száma 

Tanácsadáson 

megjelentek száma 

Várandós 171 155 486 

Csecsemő 299 346 442 

1-3 éves 364 306 389 

3-6 éves 331 260 346 

Gyermekágyas 147 69 91 

Nővédelmi 9 3 5 

 

Gyermekvédelmi feladataink közé tartozik a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzése, betegségek 

kialakulásának megelőzése, az egészségromlás minél korábbi észrevétele, és a gyermek mihamarabbi 

szakemberhez való jutásának elősegítése, kezelések, terápiák nyomon követése. A kötelező státuszvizsgálatok 

alkalmával a gyermekek testi, mentális, szociális fejlettségét, érzékszervi-, mozgás-, és beszédfejlődését 

ellenőrizzük. Nehézséget okoz a kiszűrt gyermekek szakemberhez való juttatása a környezetünkben 

tapasztalható szakember hiány illetve túlterheltségük miatt. 

2017 év szeptemberétől lépett életbe a gyermekek új védőnői szűrővizsgálati rendje. Ez azt jelenti, hogy a 

gyermekekkel gyakrabban kötelezően 1, 2, 3, 6, 9, 12 hó, 15, 18 hó, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 éves korban is kell 

hozzánk jönni a szűrés pedig még részletesebb. A vizsgálat része a szülői kérdőív eredményének átbeszélése. 

A kiszűrt gyermekek veszélyeztetettnek minősülnek, fokozott gondozást igényelnek. 

Az óvodában kötelezően végzendő szűrővizsgálat megszűnt, ezt felváltotta a gyermekek évenkénti kötelező 

status vizsgálata. Ezt a tanácsadóban végezzük a szülőkkel történő előzetes egyeztetés, értesítés, megbeszélés 

után. A szülők igényeihez alkalmazkodva (munkaidejüket és a gyermekek óvodai napirendjét figyelembe 

véve) a státusz vizsgálatok végzése gyakran késő délutáni időpontokban történnek. Eltérés esetén javasoljuk 

a házi gyermekorvos felkeresését, melyet írásban igazolható módon jelezzük felé.  

Az iskolai védőnői feladatokat továbbra is mi látjuk el. 2., 4., 6., 8., osztályokban Dr. Rudner Bernadett 

gyermekorvossal elvégeztük a szűrővizsgálatokat, amely során kiderült, hogy csekély azoknak a 

gyermekeknek a száma, akiknél semmilyen egészségügyi problémát nem észleltünk. Legtöbbjüknél 

mozgásszervi problémákat, (lúdtalpat, gerincferdülést) valamint látásromlást tapasztaltunk. Az iskolásoknál a 

szülők részéről kevesebb visszajelzés érkezik arról, hogy valóban megtörtént-e a gyerekek szakemberekhez 

történő eljuttatása. A szülők és a gyermekorvos minden esetben tájékoztatást kapnak a vizsgálat eredményéről. 

Eltérés esetén a gyermekorvosnő dönt a gyermek további betegútjáról. Az Iskolában, Óvodában, Bölcsődében 

több alkalommal is tisztasági vizsgálatokat végeztünk ahogyan a Johann Béla Országos Epidemiológiai 

Központ 2 módszertani levele tartalmazza. Sok gyermeknél visszatérő problémát jelent a fejtetvesség. 

Osztályfőnökök kérésére egészséges életmóddal, helyes kézmosás higiénia, serdülőkori változásokkal 

kapcsolatos egészségnevelő előadásokat tartottunk. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat, és az 

iskoláskorban esedékes kampányoltásokat minden gyermek megkapta. Sok csecsemő és gyermek több 

szabadon választható, térítés ellenében igénybe vehető védőoltást is megkapott. A kampányoltások 

beszerzését, tárolását, az oltások megszervezését, értesítők készítését és szülőkhöz való eljuttatását, az oltások 

előkészítését, dokumentálását mi végezzük. 



 

Kapcsolatunk a jelzőrendszer tagjaival rendszeres főként, ha csak mi kezdeményezünk! 

3 szakmaközi megbeszélésen, esetmegbeszélésen vettünk részt. 

A bölcsődével jó, rendszeres és kölcsönös a kapcsolatunk. 

A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival többnyire az esetekhez kapcsolódó az együttműködés, mely az 

esetekhez kapcsolódóan nem mindig kapunk meghívót az esetmegbeszélésekre. Szerettük volna, hogy minden 

hónapban legyen szakmaközi esetkonzultáció.  Ez sajnos nem valósult meg. Véleményünk szerint ezzel a 

problémás eseteket jobban figyelemmel lehet kísérni és az esetleges problémákra közösen találhatnánk 

megoldásokat. 

Nem érezzük folyamatosnak az információ áramlást a jelzőrendszeri tagok között. 

A jogszabályi változásokról a szakmai felettesünk küld tájékoztatást.  

Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 

A jelzőrendszerben dolgozók a továbbiakban a gyermekek érdekében egymást jobban segítve végezzék a 

munkájukat. Gyermekpszichológus alkalmazása Füzesgyarmaton is heti rendszerességgel. 

Minden jelzőrendszeri tag probléma esetén már az első észlelést követően a jelzést szóban majd írásban tegye 

meg. Akár szóban vagy telefonon is annak a jelzőrendszeri kollegának, aki valamilyen kapcsolatban áll a 

gyermekkel. Folyamatos információ áramlás a jelzőrendszer tagjai között, ami jelenleg nincs meg. Fontos 

lenne, hogy ez oda-vissza működjön. A családdal és a szakdolgozókkal együttműködve megoldási terv 

kidolgozása a helyzet nyomon követése és folyamatos megbeszélése, sorozatos szakmaközi konzultáció 

keretein belül.  

A látótérbe, vagy védelembe vett családok gondozása ne tartson évekig, erre kellene valami megoldást találni, 

mert, ha szükséges, legyen kiemelve az a gyermek mivel a folyamatos jelzéseknek sincs értelme, ha nem 

változik a helyzet és a szülő több körösen sem együttműködő.  

Természetesen továbbra is azért dolgozunk, hogy a településünkön élő gyerekek az elérhető legjobb ellátásban 

részesüljenek és egészséges felnőttekké váljanak. 

 

 Füzesgyarmat, 2022-05-05                                                                                    Lovász Judit 

                                                                                                                                     védőnő 
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                   Füzesgyarmati Bölcsőde 

5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. 

Tel. : (66) 491-182 

e-mail: fgybolcsode@fuzesgyarmat.hu 

 

Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata 

 

Füzesgyarmat 

Szabadság tér 1. 

5525                  Tárgy: Írásos tájékoztató 

 Iktató szám: 2468-5/2022 

         Ügyintéző: Elek Sándorné 

 

Tisztelt Cím! 

 

2021.évben 40 kisgyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A megüresedő férőhelyekre a 

folyamatosan jelentkezők kerültek felvételre.  A beíratott kisgyermekek közül hárman részesültek 

gyermekvédelmi kedvezményben, ők az idevonatkozó jogszabályok értelmében ingyenes étkezést kaptak, 

továbbá a 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet alapján a további 36 gyermek étkezett ingyen. Halmozottan 

hátrányos helyzetű 0 fő, hátrányos helyzetű gyermek 1 fő, védelembe vett gyermekek száma 0 fő volt. 

Alapellátásban pedig 5 gyermek részesült. 

A szülőkkel történő jó kapcsolat a mindennapi találkozás alkalmával jön létre, ahol alkalom adódik a 

gyermekekről szóló információk átadására, az esetleges problémák megbeszélésére. A szülőkkel sikerült jó 

kapcsolatot kialakítani, bizalommal fordultak hozzánk.  

Írásos tájékoztatást – véleményleíró lapot 3 esetben küldtünk. A jelzőrendszeri esetmegbeszélésen 

minden alkalommal képviseltük magunkat és az előforduló problémákat ott személyesen beszéltük meg. 

 Jó kapcsolatot tartunk a jelzőrendszer tagjaival, különösen a bölcsődei korosztályhoz közelálló, a 

korosztály problémáit és a problémás családokat jól ismerő szakemberekkel (gyermekorvos, védőnők, a 

gyermekjóléti szolgálat).   

Rendezvényeink 2021-ben: a Covid – 19 vírushelyzet miatt nem a megszokott módon kerültek 

megrendezésre a programok. Minden esetben betartottuk és figyelembe vettük a járványügyi szabályokat. 

Sajnos a Nyílt nap megrendezésére ebben az évben sem került sor. Szűk keretek között tartottuk meg a 

bölcsődében megszokott programokat: Farsang, Húsvéti tojásfestés-tojáskeresés, Anyák napja, Ballagás, 

kirándulás a Miniállatparkba, Mikulással történő találkozás.  

2021-ban több alkalommal vettem részt továbbképzésen, melyet a munkáltatóm szervezett. Fogadóóra 

időpontja; minden szerdán 14 óra. Helye az intézményvezetői iroda. 2021-ben nem keresett fel egyetlen szülő 

sem bármiféle problémával kapcsolatban se.  Külön dokumentációt nem vezettem, de az írásos jellemzések 

fénymásolatát megőriztem.  

 

mailto:fgybolcsode@fuzesgyarmat.hu


A gyermekek helyzetének javítása érdekében 2022-ben még több szülővel közös programokat 

szeretnénk rendezni, ha a járvány helyzet engedi. Szülőcsoportos beszélgetéseket, szülői értekezleteket online 

formában tartjuk, az adott csoportban lévő gyermekek problémáinak megbeszélésével-közös megoldásával.  

 

Füzesgyarmat, 2022. április 28. 

 

      Gazsóné Kovács Andrea             Farkas Krisztina 

bölcsődevezető          gyermekvédelmi felelős  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséhez 

 

Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda  

Füzesgyarmat 

Széchenyi u.8. 

5525 

 

Tárgy: Éves beszámoló az óvodai gyermekvédelmi felelős részéről 

Készítette: Ombodi-Nagy Izabella 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Ombodi-Nagy Izabella, óvodapedagógus/gyermekvédelmi felelős vagyok a füzesgyarmati Lurkófalva 

óvodában. A gyermekvédelmi felelős munkakört, 2021. szeptembere óta végzem. 17 évet dolgoztam 

gyermekvédelemben. A 2021/22-es nevelési évben 2 alkalommal vettem részt gyermekkel kapcsolatos 

tárgyaláson. Az egyik egy védelembe vételi megszüntető volt, a másik egy védelembevétel. Ez az óvodát 

tekintve 2 gyermeket érintett.  

A gyermekjóléti intézmény dolgozóival és a jelzőrendszer tagjaival, kölcsönös, jó munkakapcsolatban állunk. 

Ebben a nevelési évben nem volt olyan probléma az óvodában, amihez a gyermekjóléti szolgálat segítségét 

kellett kérnünk, így a kapcsolatunk alkalomszerű.  

Észrevételeimmel, jelzéseimmel, bármikor rendelkezésemre állnak, segítségüket kérhetem. A 

gyermekvédelemmel kapcsolatos információk eljutnak hozzám, papír jellegű levélben, e-mailen keresztül, 

személyes és telefonos megbeszélések segítségével. A határidős értesítések időben érkeznek meg számomra. 

Óvodánkban az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak a szülőkkel, így az adott hiányosságokat, 

problémákat azonnal tudják kezelni, ill. számomra jelezni. Az intézményünkben van lehetőség és megfelelő 

hely a szülőkkel való kapcsolattartásra, megbeszélések lebonyolítására. 

Leggyakoribb probléma, a gyermekek személyes higiéniája, a felszerelés hiány. Ezeket a problémákat a 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok megoldják. Súlyos, veszélyeztető magatartást (betegség 

elhanyagolása, érzelmi-fizikai bántalmazás) nem tapasztaltunk/tapasztalunk. A szülők a pandémia miatt 

bevezetett korlátozásokat jól kezelték, mióta pedig visszaállt a régi rend, folyamatos, napi személyes 

kapcsolattartás van az óvoda és a szülők között. Ez nagyban megkönnyíti a problémák megoldását. 

Óvodapedagógusi munkaköri leírásom tartalmazza minden jogszabályokban foglalt gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat. A helyi óvodai nevelési programunk 5.1. fejezete tartalmazza a gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatokat, amely minden óvodai dolgozóra vonatkozik. 

Feladataim közzé tartozik, hogy munkámról éves tervet készítsek, majd félévkor és évvégén munkámról 

beszámolót írjak a nevelőtestület és az óvodavezető felé. Év elején, az összevont szülői értekezleten, a 

szülőknek felvázoltam a legfontosabb gyermekvédelmi jogszabályokat, a gyerekek jogait és a szülők 

kötelezettségeit.  

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos dokumentációkat elzárva kezeljük, minden gyermekről külön 

dokumentálást készítek.  

Az intézményünk éves terve szerint különböző programokat szervezünk gyermekek számára, amely segíti a 

gyermekek szociokulturális, értelmi, mozgásos fejlődését. Ezek a programok biztosítják a családok számára a 

gyermekekkel együtt való részvételt (anyák napja, farsang, nyílt nap, gyermeknap, „Lurkó húsvét”). Ezen 

kívül óvodánkon belül bábelőadásokat, interaktív és zenés előadásokat szervezünk, színházi előadásokat, 



projekt heteket, amelyek az esélyegyenlőséget biztosítják. 2015. január 1-től két tehetséggondozó műhely 

működik intézményünkben, (kézműves és mozgás) ill. angol nyelvoktatás, amelyek tovább segítik a hátrányos 

helyzetű gyermekek felzárkóztatását. 

Az óvodába járó gyermekek létszáma jelenleg 141 fő. 

141 gyermek létszámból 5 fő kivételével, minden gyermek ingyenes étkezésben részesül.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszáma változó. 

Az óvoda megítélése és a gyermekjóléti intézmény által megállapított hátrányos helyzetű, védelembe vett, 

alapellátásban lévő gyermekek létszáma megegyezik.  

 

Csoport név Csoport 

létszám 

Hátrányos 

helyzetű 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

Alap 

ellátásban 

részesül 

Védelembe 

vett 

Nevelő  

szülő 

Halacska 23 0 0 0 0 - 

Pöttyös 23 0 0 0 0 - 

Süni  22 5 1 1 1 - 

Napocska 23 2 0 0 0 - 

Törpe 26 0 0 0 0 - 

Pillangó 24 2 0 0 0 - 

Összesen: 141 9 1 1 1 0 

SNI: 8              BTMN: 6 

 

Füzesgyarmat, 2022.május 3. 

 

 

Károlyi Zsigmondné                                                   Ombodi-Nagy Izabella 

   Intézményvezető                                        Óvodapedagógus/Gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. számú melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséhez 

 

 

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 2. 

Telefon: 06-66/491-755 ◊ 06-66/491-769 ◊ Fax: 06-66/491-769 

E-mail:kossuth.fgyarm@gmail.com 

 

 

 

 

Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységéről 

2021/2022-es tanév 

 

"A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretetet kap, 

viszonozza azt, de ha nem kap szeretetet, nincs mit visszatükröznie." 

           (Ross Campbell) 

 

A gyermekvédelmi munkát meghatározzák az általános és speciális alapelvek, ill. az előző évek tapasztalatai. 

A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai 

tevékenységéhez. 

A gyermekvédelmi feladatok minden gyermekre vonatkoznak, de különösen a nyilvántartott tanulókra. A 

gyermek és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata.  

A gyermekvédelmi felelősként az adatok nyilvántartása mellett a veszélyeztetettség prevenciója, a folyamatos 

kapcsolattartás és a segítségnyújtás a fő feladatom. 

 

A 2021/2022-es tanév mérlege számokban a következő: 

 

Tanulói létszám 

alsós 

felsős 

309 tanuló 

186 tanuló 

123 tanuló 

Védelembe vett tanuló 

alsós 

felsős 

2 tanuló 

1 tanuló 

1 tanuló 

 
 



apellátásban részesülő tanuló 

alsós 

felsős 

6 tanuló 

6 tanuló 

- tanuló 

Sajátos nevelési igényű tanuló 

alsós 

felsős 

22 tanuló 

11 tanuló 

11 tanuló 

Hátrányos helyzetű 

alsós 

felsős 

29 tanuló 

10 tanuló 

9 tanuló 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

alsós 

felsős 

3 tanuló 

1 tanuló 

2 tanuló 

Jelzés a Gyermekjóléti Intézmény felé 
- 

Jelzés a védőnők felé 3 

Jelzés a gyermekorvos felé 
- 

Esetmegbeszélés szülővel 2 

Esetmegbeszélés gyermekkel 20 

Esetmegbeszélés osztályfőnökkel, 

szaktanárral 

                      12 

Pedagógiai jellemzés készítése 7 

Esetkonferencia 
3 

Jelzőrendszeri értekezlet 4 

Jelzés a Kormányhivatal felé - 

Egyeztetés a Gyámüggyel - 



Kapcsolattartás az iskolarendőrrel szükség szerint, folyamatos 

Megbeszélés az iskolapszichológussal heti rendszerességgel 

Kapcsolattartás az iskolai szociális 

segítővel 

heti rendszerességgel 

 

 

Az idei tanévben is hatékonyan működik iskolánkban az Együtt program (ezen belül az Arizona szoba is). 

Intézményünkben különböző tantárgyi felzárkóztatásokon vehetnek részt tanulóink, amelyek segítik tudásuk 

elmélyítésében, megerősítésében. 

A 4. évfolyam tanulói az idei tanévben is részt vesznek a Zebra Akadémia foglalkozásain. Ezeken az órákon 

a gyerekek megtanulják a helyes gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait. Megtanulják azt is, hogyan 

kell utasként (autóban) közlekedni, viselkedni.  

Az iskolapszichológus segítségét iskolánk bármely tanulója szükség szerint igénybe veheti.  

 

 

Füzesgyarmat, 2022. május 3. 

 

 

         

     Székely Jánosné 

       Gyógypedagógus/Gyermekvédelmi felelős 
 


