


Forráskút Község Önkormányzatának  
2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  

átfogó értékelése 
 

Forráskút Község Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján, a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően készült. 

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

Forráskút állandó lakosainak száma 2019. december 31-én 2079 fő volt, melyből 1052 nő és 1027 
férfi. 

A 0-18 éves gyermekek száma 372 fő, a település gyermekkorúakra vonatkozó demográfiai mutatói a 
korábbi csökkenést követően lassú emelkedést mutatnak. 

 
Kor 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

0-3 év 60 83 82 74 70 61 78 78 84 88 79 81 73 
4-6 év 55 57 54 61 58 65 58 55 44 49 55 63 66 
7-14 év 226 196 192 168 162 149 148 153 161 156 161 153 159 

15-18 év 113 124 132 122 124 113 99 93 81 75 74 81 74 
Össz. 454 460 460 425 414 388 383 379 370 368 369 378 372 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 

Az Önkormányzat az elmúlt évben is igyekezett pénzbeli és természetbeni támogatásokkal segíteni a 
nehéz helyzetbe került családokat. Sajnos egyre inkább mutatják a számok, hogy sok család igényli is 
ezt a fajta gondoskodást, mintegy számít rá mindennapi gondjaik megoldásakor. 
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A Gyvt. 14. § (1) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 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. 

A gyermekek védelmét biztosítják a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, a gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott 
hatósági intézkedések. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja az, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat 
segítsék annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történő ellátása biztosított legyen. 

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A 2019. évben 19 család 32 gyermeke volt jogosult a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre. Az elutasítások száma: 0. A jogosultak száma évről évre csökken. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek jogosultak voltak a Gyvt. 21/B. 
§-ában meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, és ha megfelelt 
a Gyvt. 21/C. §-ában foglalt feltételeknek, akkor a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére, a 
Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott természetbeni támogatásnak, valamint a Gyvt-ben és más 
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

A 2019. évben a Gyvt. 20/A. §-a alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennállt (a 
tárgyév augusztus hónapjára tekintettel), valamint a tárgyév november 1-jén fennállt (a tárgyév 
november hónapjára tekintettel) természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, 
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

A kiosztott Erzsébet-utalványok 2019. évi összege: 455.000,- Ft. 

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátást nem igényelt senki. 

2.2. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

A Forráskút község jegyzője 2019. évben 15 gyermek esetében állapította meg, hogy hátrányos 
helyzetű, 4 gyermek esetében, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. 

2.3. Települési támogatás 

Önkormányzatunk települési támogatást is biztosít a rászoruló és időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzdő személyek, családok számára.  
Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a települési támogatás keretében igényelhető 
támogatások: 

a) rendszeres települési támogatás (lakhatási támogatás, egészségügyi támogatás…) 
b) egyszeri települési támogatás (kelengyetámogatás, karácsonyi támogatás) 
c) rendkívüli települési támogatás (régi nevén átmeneti segély) 
d) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés. 

A egészségügyi támogatás kizárólag természetbeni formában, míg a lakhatási támogatás és a 
rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható, az eljáró hatóság 
döntése alapján. 

A támogatásban részesültek közül 2019. évben 3 kiskorúra tekintettel igényeltek rendkívüli települési 
támogatást, melyek 2 esetben polgármesteri, 1 esetben képviselő-testületi hatáskörben kerültek 
elbírálásra és támogatásra. 

2.4. Egyéb támogatási formák 



Önkormányzatunk ösztöndíjat nyújt a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára, a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszer keretében, melynek 2019. évi összege: 665.000,- Ft. 

2.5. Gyermekétkeztetési feladatok ellátása 

Önkormányzatunk a gyermekétkeztetési feladatokat az önkormányzati tulajdonú TÁTIKA Kft. által 
látja el. A tanulók ebédeltetése a Borostyán Étteremben, az óvodásoké és a bölcsődéseké pedig helyben 
az intézményben történik. Az étrend összeállítása során a vonatkozó jogszabályok szerint történik. Az 
étkeztetés minőségével a vezetők visszajelzése alapján meg vannak elégedve, amennyiben bármilyen 
probléma, igény merül fel, az étterem vezetése igyekszik orvosolni azokat. 

Az uzsonna, tízórai összeállítása, kiszállítása is innen történik az intézményekbe. 

Iskolatej programban nem vett részt Óvodánk. 

Önkormányzatunk a nyári szünidőben, valamint az évközi szünetekben egyaránt biztosította a szünidei 
étkeztetést, ingyenes, napi egyszeri meleg étkeztetést (ebéd) formájában. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

A jogszabályváltozás új alapokra helyezte a gyermekjóléti és családsegítői feladatellátást. A 
családsegítésre vonatkozó szabályokat továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait pedig 
a Gyvt. tartalmazza. A két törvény szakmai végrehajtási rendeletében került szabályozásra a részletes 
szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás tárgyi és személyi feltételei. 

Forráskút Község Önkormányzata 2007. év óta kistérségi szinten látja el gyermekjóléti és 
családsegítési feladatait, a szolgálatot fenntartó társulás: Homokháti Önkormányzatok Többcélú 
Társulása, mely egy önálló szociális és gyermekjóléti feladatokat integráltan ellátó intézmény, az 
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központon keretében biztosítja a szolgáltatást. A család- és 
gyermekjóléti szolgálat 2019. évi működésének bemutatása a tárgyévi beszámoló alapján: 

(Forrás: Homokháti Szociális Központ Forráskúti Telephelyének 2019. évi beszámolója)  

“Települési szakmai tevékenység 
Előző évi adatok tükrében az utolsó négy évben a következőképpen alakult az igénybevételek 
száma a forráskúti Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

2016-ben az igénybevételek száma: 4.264 igénybevétel/év  
2017-ben az igénybevételek száma: 4.662 igénybevétel/év  
2018-ban az igénybevételek száma: 9.249 igénybevétel/év  
2019-ben az igénybevételek száma: 14.055 igénybevétel/év 

Annak, hogy négy éven belül több mint háromszorosára nőtt az igénybe vételek száma, többek 
között oka az RSZTOP csomag-támogatásban részesülők bekerülése a rendszerbe, illetve 
folyamatosan nő az igény a szolgáltatás igénylésére – ügyintézéshez, krízishelyzetek 
feldolgozásához segítségkérés formájában. Jelentősen nőtt az idős, magányos emberek által kért 
segítségek száma, mely ügyintézésre, nyomtatványkitöltésre, segítő beszélgetésekre fókuszál. 
A szakmai tevékenységek számánál elmondható, hogy egy személyre vonatkoztatva több 
tevékenység is megállapítható, hasonlóan a probléma típus szerinti megosztásnál. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a szolgáltatásban részesülők, résztvevők többféleképpen 
kerültek kapcsolatba a családsegítővel: 

 Eseti ellátottként, amikor a probléma jellegéből adódóan egy egyszeri konzultációval 
megoldást találtunk a problémára,  

 Együttműködési megállapodás keretében, amikor a probléma jellege összetett és sokrétű, így 
a kapcsolatfelvétel során látszott, hogy hosszabb távú együttműködésre van szükség, ez 
esetben havonta három alkalommal személyes találkozás keretében valósult meg a szocális 



segítő tevékenység a családsegítő és a ellátott között, 
Az alábbi táblázat részletesen ismerteti korosztályi, esetkezelési illetve nemek szerint a megjelentek 
számát.  
 

Igénybevétel 
módja 

Életkor 0-
2 

3-
5 

6-
13 

14-
17 

18-
24 

25-
34 

35-
49 

50-
61 

62 és 
idősebb összes családok 

száma 
Nem 

Együttműködési 
megállapodás 
alapján 

férfi 1 2 7 2 3 2 6 1  24  
Nő 2  5 2 1 4 10 2  26  
összesen 3 2 12 4 4 6 16 3  50 18 

Egyszeri eseti 
ellátás 

összesen 
5 10 44 5 2 12 15 10 51 154 93 

 
2019 évben összesen 50 fővel dolgozott a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési 
megállapodás  keretében,  melyből 25 fő gyermek és 25 fő felnőtt, összesen 18 családból. 
2019 évben kikerült az alapellátásból 19 fő alapellátott (8 fő gyermek és 11 fő felnőtt = 7 család), 
újonnan bekerülők száma: 15 fő (8 fő gyermek, 7 fő felnőtt = 6 család). 
 
Az alapellátásban lévő gyermekek aránya a domináns problématípusok szerint 

Problématípus 
Gyermekek 

száma 
Nyilvántartott, veszélyeztetett személyek száma 25 fő 
Gyermek környezetéből induló probléma  
    - nevelési probléma 
    - szülők/család életvitele (antiszocialitás) 
    - családi konfliktus 
    - gyermek lelki/érzelmi elhanyagolása 
    - gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 
    - magatartási, tanulási zavar 

2 fő 
4 fő 
6 fő 
1 fő 
2 fő 
6 fő 

Gyermek magatartásából adódó probléma  
    - tankötelezettség elmulasztása 4 fő 

Az alapellátásban lévő gyermekek/családok esetében fő problémát a nevelés hiánya vagy kevésbé 
hatékony megléte, a szülői készségek/képességek alacsony szintű megjelenése jelentette. Ez 
adódik a csonka családokban megjelenő „a szülő, mint mintaképző személy” hatásának hiányából, 
valamint egyes esetekben a túlféltő/túlkötődő- vagy éppen az elnéző/megengedő szülői 
magatartásból. A nevelési problémák automatikusan generálják az érintett gyermekek esetében a 
gyermekintézménybe, közösségbe való beilleszkedési nehézséget, esetlegesen a negatív devianciák 
megjelenését, lázadó csoportokhoz való kapcsolódás lehetőségét Az iskolába való beilleszkedés 
során egy diáknak nem csak a kortárs közösségbe kell beilleszkednie, hanem alkalmazkodnia kell 
az iskolai szabályokhoz és a tanárok szokásaihoz, elvárásihoz is. Sikertelen beilleszkedésről akkor 
beszélünk, ha valaki hosszú időn – hónapokon, éveken – keresztül nem tud az elvárásoknak 
megfelelni. Ennek több fokozata lehet, az enyhétől a súlyosig, amit a konfliktusok előfordulása jól 
jelez. 
Forráskúton a kiskorú ellátottak körében dominánsan a családi szocializációs problémák-, 
változások és tanulási kudarcok jelennek meg az általuk generált tünetek kíséretében. A markáns 
deviáns tüneteket produkáló gyermekek – nevelési intézmény jelzését követő – ellátásának részét 
képezte nyáron a rendszeres napközbeni családlátogatások alkalmával megvalósuló segítő 
beszélgetés, a kialakult problémák okának holisztikus feltárása – gyermekkel, szülővel, 
nagyszülővel és egyéb családtagokkal egyaránt, valamint a tanév kezdete óta a gyermekkel történő 
találkozások kétnaponta, amikor átbeszéljük velük a problémákat, azok megoldási alternatíváit.  



Több esetben a családon belüli konfliktusok nem megfelelő kezelése volt a probléma, 
kommunikációs hiányosságok, értékrendbéli- és generációs különbözőségek, egymás félreértése 
okán. A jelzőrendszer tagjai által küldött legtöbb jelzés arra utalt, hogy a gyermeket olyan felnőttek 
veszik körül, akik a felmerülő nehézségeket nem tudják higgadtan, átgondoltan mérlegelni, azokat 
indulattal, egymásra mutogatással, kontroll nélkül próbálják rendezni. A családi viszályoknak, 
veszekedéseknek, kialakult helyzetnek gyakran a gyermekek a passzív- vagy aktív elviselői. 
Sajnos előfordult olyan eset az évben, amikor a gyermeknevelés csak a külvilág felé történő 
verbalitás formájában valósult meg, az otthon fala között érzelmi-, szellemi- és fizikai elhanyagolás 
folyt. Bár a felnőttek alapszinten gondoskodtak a gyermek létszükségleteiről, fejlődéséért szinte 
kizárólag a bölcsőde, óvoda tett lépéseket. A gyermeket nevelők környezetük felé antiszociális 
módon nyilvánultak meg, hárítottak minden felelősséget, motivációjuk minden területen kizárólag 
a pénz volt. Ez esetben hatósági intézkedés kezdeményezésére kerül sor. 

Hatósági ügyben érintett gyermekek, családok 
Védelembe vétel 1 gyermek – 1 család 
Családba fogadás – évközben 
visszakerült a szüleihez a 
gyermek 

1 gyermek – 1 család 

5 gyermek (2 család) esetében érkezett jelzésre tekintettel indult veszélyeztetettségi eljárás 
megszüntetésre került, mert nem volt indokolt a hatósági intézkedés. 
Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ügyében a 1 új eljárás indult, otthonteremtési 
támogatás ügyében nem indult eljárás. 
 
A család- és gyermekjóléti munkatevékenységek a szakmai tevékenységek száma szerint: 
 

Megnevezés Szakmai 
tevékenység száma 

Ellátottak száma 

Információnyújtás 132 alkalom 72 fő 

Segítő beszélgetés 259 alkalom 128 fő 

Tanácsadás 122 alkalom 84 fő 

Ügyintézéshez segítség nyújtása 145 alkalom 108  fő 

Kríziskezelés 16 alkalom 9 fő 

Esetmegbeszélés  6 alkalom 5 fő 

Esetkonferencia 4 alkalom 13 fő 

Szakmaközi megbeszélés 6 alkalom  

Szociális diagnózis felvétele 0 alkalom 0 fő 

Környezettanulmány 9 alkalom 26 fő 

Családlátogatás 25 alkalom 68 fő 

RSZTOP csomag célhoz juttatása 154 alkalom 154 fő 

Szabadidős rendezvény – Húsvéti kézműves 
foglalkozás (prevenciós szolgáltatás) 

1 alkalom 30 fő 

Nyári tábor (Művelődési Ház szervezésében 
– családsegítő részvételével) 

1 alkalom 3 fő 



4 különböző helyszínen megrendezett 
prevenciós gyermeknap 

4 alkalom 8 fő 

Erzsébet tábor 1 alkalom 2 fő 

Önkormányzattal közös rendezvény 
(gyermekkarácsony) 

1 alkalom 60 fő 

Idős emberek számára karácsonyi asztali 
díszek, ajtókopogtatók készítése 

1 alkalom 22 fő 

Összesen: 887 alkalom 739 fő 

 
Az eseti ellátás sok esetben hozott megoldást a hozzánk fordulók segítségkérése nyomán. 
Ügyintézés- és információkérés céljából sokan keresik fel a szolgálatot, munkavállalás, 
munkanélküli ellátások, nyugdíjszerű ellátások kapcsán, közmű-szolgáltatókkal való 
kapcsolatteremtés céljából vagy éppen különböző nyomtatványok kitöltésében való segítség kérése 
okán.  
Tanácsadásra is többször került sor megrekedt helyzetekben, konkrét ügyintézés során. 
Párkapcsolati-, családon belüli konfliktus- és anyagi nehézségek felmerülése esetén több 
alkalommal kértek segítséget krízisben lévő személyek, akik sajátos helyzetük miatt képtelenek 
voltak rálátni a lehetséges alternatív megoldásokra. Több esetben fordult elő, hogy családtagját 
elvesztett ember ügyintézés apropóján keresett meg, valójában gyászfeldolgozásában várt 
támogatást, együttérzést. 
A krízisprevenció- és intervenció meghatározó eszközeként a Rogers-féle segítő beszélgetés nagyon 
hatékony segítséget tud nyújtani, mely során már meglévő képességeinek feltárásához, belső 
értékeinek felszínre hozásához, tudatosításához, önállóbbá válásához, belső erőforrásai 
aktiválásához segíti hozzá a szolgálathoz forduló személyt, továbbá bírálat, vélemény 
megfogalmazás nélkül, pozitív elfogadással találkozik a problémával érkező, az ő mondandója kerül 
fókuszba és sok esetben rávezethető a saját megoldására is. A krízishelyzet megoldási alternatíváira 
való rámutatáson kívül a problémamegoldó stratégiák fejlesztése is cél, hiszen felkészít a hasonló, 
jövőbeli szituációkkal való sikeres megküzdésre, előmozdítja a személyiség korábbinál fejlettebb 
szintű integrációját. 
Prevenciós tevékenységek a településen 

 Egész évben folyamatos az elérhetősége a használt, de használható ruhadaraboknak a 
településen élők számára, ezért külön nem szervez a szolgálat ruhabörzét. Az önálló 
helyiséget az önkormányzat biztosítja, ahová előzetes családsegítő átellenőrzés után be 
lehet vinni a jó állapotú használt ruhákat, cipőket, kisebb háztartási eszközöket, 
játékokat. Akinek szüksége van rá ezekből térítésmentesen válogathat. Ezévben 
felújításra került a helyiség, tisztasági festése megtörtént. A helyiség látogatottsága 
folyamatos. 

 A szolgálat a felajánlott nagyobb használati tárgyak - leginkább bútorok - 
közvetítésében is segédkezik szükség esetén. Ezt a Tanyagondnoki Szolgálattal 
együttműködve végzi: információt kap a tanyagondnokoktól és a házi 
segítségnyújtásban dolgozó gondozónőktől, hogy kinek mire lenne szüksége, illetve ki 
mit tud felajánlani, valamint közreműködnek a szállításban.  

 A szolgálat részéről egész évben folyamatos a közösségi programok látogatása, az 
óvoda, az iskola, a védőnő és a művelődési ház rendezvényein való részvétel, hiszen 
ezzel erősítendő az együttműködés, az egymás munkájának megismerése, illetve a 
közösségi élet figyelemmel kísérése, az esetleges szükségletek felismerése. 



 Tavasszal Húsvéti családi kézműves foglalkozás szervezésében társult a szolgálat a 
Jerney János Művelődési Házzal. A program során tojásfestés, ajtókopogtatók, húsvéti 
asztaldíszek készültek. Az alap- és eseti ellátásban részt vevő gyermekek nagy része 
megjelent a jó hangulatú rendezvényen. 

 A szolgálat részt vett az önkormányzati gyermekkarácsony szervezésében, melynek 
fénypontja az év közben felajánlásból beérkezett játékok, könyvek-, valamint az 
önkormányzat által finanszírozott gyümölcs és szaloncukor, valamint kozmetikumok 
kiosztása volt. Ugyancsak az önkormányzat jóvoltából került az alapellátásban lévő 
családokhoz tartós élelmiszert tartalmazó csomag is karácsonyra. 

 Ezévben először került sor adventi időszakban idős emberek számára karácsonyi asztali 
díszek készítésére – öröm volt látni azt, hogy több idős néni számára elmondása szerint 
ez az ajándék jelentette az ünnepet. Itt nagy segítséget jelentett a házi segítségnyújtásban 
dolgozó két gondozónő együttműködése. 

 Homokháti települések prevenciós rendezvényeken alapellátásban lévő gyermekek 
részvételének biztosítása (4 alkalom, 4 helyszín, 4x2 gyermek részvételével) 

 Erzsébet-táborban 2 fő alapellátásban lévő gyermek vett részt Forráskútról. 
RSZTOP (Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program) projekt keretében 2019-ben 154 fő 
részesült tartós élelmiszer csomagban. 

 Homokháti Szociális Központ a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
együttműködve, kiemelt európai uniós projekt keretében az RSZTOP (Rászoruló 
Személyeket Támogató Operatív Program) 1.1.1-16-2016 2. szakaszán belül olyan, 
intézményi ellátásban nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult kisgyermekek részére élelmiszercsomagokat juttat havonta, melyekben a helyei 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is közreműködik, a jogosultakkal tartja a 
kapcsolatot, továbbítja a SZGYF csomag átvételére felhívó levelét, valamint szükség 
esetén továbbítja a csomagot a rászoruló családok részére (0-3 éves korú gyermekek 
érintettek).  

 RSZTOP 1.1.1-16-2016-00002 (Rászoruló személyek számára természetbeni 
juttatás biztosítása az ROSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2.szakasz keretében) kiemelt 
uniós projekt keretében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
kisgyermekes családok számára alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomag évente 
kétszer (július, augusztus) történő kiosztásában működött közre (7-14 éves korú 
gyermekek érintettek). 

 RSZTOP 4.1.1-16-2017-00001. kiemelt uniós projekt keretében szociálisan rászoruló, 
megváltozott munkaképességű illetve rendkívül alacsony jövedelmű időskorú 
személyes számára élelmiszercsomagok átvételében, a csomagok tárolásában, 
kiértesítésében és kiosztásában, éves szinten egy alkalommal működött közre. 

4. Gyermekek napközbeni ellátása 

A gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatait Önkormányzatunk saját intézménye, a 
Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde keretében biztosítja. 

Az Óvodában az ellátott gyermekek száma 2019. évben éves szinten 75 fő. A férőhely kihasználtsága 
100%-os volt. Év közben a létszámban változások történtek, de a létszám kiegyenlítődött maradt. 

Az óvodában minden gyermek részt vett a gyermekétkeztetésben, melyből 71 fő ingyenesen étkezett. 



A fenti adatokból kitűnik, hogy óvodánk jó kihasználtsággal működik. Az önkormányzatnak, mint 
fenntartónak rendkívül fontos feladata, hogy zavartalan működését biztosítsa. 

2018. év márciusában indította el a bölcsődei ellátást Önkormányzatunk, 12 férőhellyel, mely a 
Forráskúti Margarét Óvoda és Bölcsőde intézményegységeként működik, magas kihasználtsággal. 

5. Ellenőrzések tapasztalatai 

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

A Homokháti Szociális Központban Forráskúti Telephelyén a felügyeleti szervek részéről nem történt 
ellenőrzés. 

A Forráskúti Margarét Óvodában és Bölcsődében 2019. évben intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés és 
vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés nem történt.  

A bölcsődei intézményegység a tavalyi évben kapott működési engedélyt, ezen eljárás során a személyi 
és tárgyi feltételek áttekintésre kerültek, a működési engedélyt határozatlan időtartamra kapta meg 
Önkormányzatunk. 

6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a helyi jelzőrendszer átfogja a gyermekvédelem teljes vertikumát, ezért a jövőre 
vonatkozó gyermekvédelmi javaslatokat a tárgyévi jelzőrendszeri tanácskozás szakmai anyagai 
alapján célszerű megfogalmazni, melyek a következők: 
(Forrás: Homokháti Szociális Központ Forráskúti Telephelyének 2019. évi beszámolója) 

JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A GYVT. 
ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN (JELZŐRENDSZERI TAGOK 2019. ÉVI 
BESZÁMOLÓINAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA) 

 
2020. február 27-én megtartott éves szakmai tanácskozás alkalmával a jelzőrendszeri tagok 
beszámolói és szóbeli kiegészítése alapján valamint a 2020. évi éves jelzőrendszeri intézkedési 
tervben az alábbi célkitűzések fogalmazódtak meg:  

 A jól működő jelzőrendszer meglétét a jelenlévők kihangsúlyozták, illetve ez az írásos 
beszámolókból is kiolvasható, a kapcsolati jelzőrendszer hatékonyságának megtartása 
továbbra is cél marad. A jelzőrendszeri tagokat tovább biztatjuk aktivitásra, kérdőjeles 
eseteknél kommunikációra, hogy ezzel is minimálisra redukáljuk a kockázatos helyzetek 
kialakulásának esélyét. Fontos a jelzőrendszer együttműködésének további erősítése, 
rendszeres konzultációk bevonható szakemberekkel, a szakmaközi megbeszéléseken a 
tagok által hozott probléma kezelése, témában kompetens szakember megkeresése. 

 Tájékoztató a járási jelzőrendszer működéséről, az óvodai- és iskolai szociális segítő 
munkáról, szociális diagnózis fontosságáról 

 Szülői felelősségvállalás képességének erősítése, „szerepbe gondozás”, ismereteik 
bővítése, érzelmi- és mentális állapotuk támogatása - szükség esetén krízisprevenciós- és 
intervenciós eszközök alkalmazásával - továbbra is elengedhetetlen feladat.  

 Családok bevonása a helyi közösségi életbe – többgenerációs élményprogramok 
szervezése  

o kézműves foglalkozások 
o játszóházak  



 Közös cél kell legyen, hogy egyetlen idős ember és idős embert gondozó család se 
maradjon magára 

 A nyári szünet időszakában nyári táborok szervezése  
A helyi Művelődési Házzal közösen a szolgálat látóterében élő tanulók tekintetében. 
Elsősorban az élményszerzés, ismeretátadás, a szabadidő hasznos, kreatív, közösségben 
megélt eltöltése a cél. 

7. A bűnmegelőzési program, valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők 
számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának bemutatása 

Önkormányzatunk nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.  

A rendőrség tájékoztatása alapján kiskorú veszélyeztetése ügyében nem indult eljárás 2019. évben, 
fiatalkorúak nem követtek el bűncselekményt.  

8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

Önkormányzati feladatot nem lát el helyi civil szervezet. 

A településen a gyermek- és fiatalkorúak szabadidő-eltöltést, mentális és testi jólétét elősegítő 
programok, melyeket az Önkormányzat támogat a következők: 

 nemzetközi (lengyel) cserekapcsolatok, nyári kirándulások, osztálykirándulások, iskolai 
rendezvények, nyári napközis tábor; 

 Mobilitási Hét programjai; 

 karácsonyi programok, karácsonykor csomagosztás; 

 Művelődési Ház és Könyvtár adta lehetőségek: különböző klubfoglalkozások, internetes 
közösségi színtér, DJP pont, valamint az egyre népszerűbb szünidei játszóház. 

 Falunap során családi programok: légvár, arcfestés, régi idők játékai, stb. 

9. Összegzés 

Értékelve a 2019. évet megállapítható, hogy Forráskút Község Önkormányzata a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról megfelelően gondoskodik. Az önkormányzat és az intézmények 
között szoros az együttműködés, folyamatos az információcsere. 

A gyermekvédelem helyi szereplőinek szoros, aktív és lelkiismeretes együttműködése 2019. évben is 
jellemző volt. A kapcsolattartás aktív a helyi ellátó rendszerek között (egészségügy — gyermekjóléti 
szolgálat — családsegítő — rendőrség — intézmények — polgármesteri hivatal…). Mivel minden 
terület képviselteti magát a jelzőrendszerben, így ha egy családban probléma merül fel, gyorsan tudnak 
reagálni.  

A jelzőrendszert további működtetése és kiterjesztése által talán még hamarabb a gyermekvédelmi 
ellátórendszer látókörébe kerül a segítségre szoruló gyermek, fiatal. 

Forráskút, 2020. május 29. 


