
Beszámoló 

a 2016. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Jászivány településen 
 

I. Bevezetés 

 

Az éves gyermekvédelmi tanácskozást (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. § (7) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a gyermekjóléti szolgálatnak minden év március 31-ig meg kell rendezni, 

melynek során  

 

 értékeljük –a jelzőrendszeri tagoktól előzetesen megkért írásos tájékoztatók 

figyelembe vételével a településen élő gyermekek helyzetét figyelemmel kísérő 

észlelő- és jelzőrendszer (1997. évi XXXI. Törvény 17. §) éves működésének 

értékelését, valamint 

 áttekintjük a településen lévő valamennyi gyermekjóléti alapellátási forma működését 

és szükség esetén javaslatot teszünk a működés javítására. 

 

II. A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, személyi és tárgyi feltételei 

 

A családsegítő 4 órában Jásziványon biztosította a szolgáltatásokat. 

2017. január 1-től a társulásos feladatellátás újragondolásra került, a település úgy döntött, hogy 

önálló családsegítő alkalmazásával biztosítja a jövőben a családsegítést és a gyermekjóléti 

szolgáltatást Jászszentandrás és Jászivány településeken. A Járásszékhelyen – Jászapátin – 

megalakításra került a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény, melynek 

tevékenysége kiterjed a járáshoz tartozó településekre, így Jászszentandrásra is.  

 

II.1. Szakmai feltételek 

 

A településen tevékenykedő családsegítő munkatárs önállóan végzi a feladatellátást, a Jászapáti 

Család- és Gyermekjóléti Központban biztosított számára heti/kétheti gyakorisággal a szakmai 

konzultációs lehetőség.  

A településen igény, illetve szükségletek szerint elérhető pszichológiai és jogi tanácsadás, 

családkonzultáció a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásaiként.  

 

II.2. Tárgyi feltételek 

 

A településen a gyermekjóléti szolgálat a települési önkormányzat tulajdonát képező Orvosi rendelő 

egyik rendelőjében működik, a váróhelyiség az orvosi rendelő folyosóján biztosított. Az 

akadálymentes közlekedés feltételei az épület hátsó bejárata felől biztosítottak. A szolgálat 

rendelkezik a munkavégzéshez szükséges legfontosabb irodatechnikai berendezésekkel (számítógép, 

mobiltelefon, nyomtató,) az internet-elérés biztosított. Szolgálati kerékpár biztosított. 

 

III. A gyermekjóléti szolgálat működésének tapasztalatai: 

 

III.1. A gyermekjóléti szolgálat szakmai feladatainak bemutatása 

 

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

(továbbiakban gyermekvédelmi törvény) 39. - 40. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbi négy fő 

területen lát el feladatokat: 

 

1) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: 



 tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

 családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

 a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, valamint a családok 

átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezése, 

 hivatalos ügyek intézésének segítése, 

 szabadidős programok szervezése. 

 

2) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő- és jelzőrendszer működtetése, 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, azok megoldására javaslatok készítése, 

 a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés összehangolása és megszervezése, 

 tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

 

3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 családgondozás a gyermek problémáinak rendezését elősegítve, a családban jelentkező 

működési zavarok ellensúlyozása, 

 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés és 

kapcsolattartás esetében, 

 szükség esetén egészségügyi, szociális (különösen családsegítő szolgáltatást), valamint 

hatósági beavatkozás kezdeményezése, 

 szükség esetén javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő 

gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. 

 

4) Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 

 családgondozással elősegíteni a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtését, 

javítását, a szülő és gyermek közti kapcsolat helyreállítását, 

 utógondozás biztosításával a gyermek családjába történő visszailleszkedését segíteni. 

 

Mindezeken túl a gyermekjóléti szolgálat: 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

 meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

 elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, 

 felkérésre környezettanulmányt készít, 

 segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását, 

 az intézményen belül jogi tanácsadást működtet, 

 felkérésre vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 

 biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

 szükség esetén kezdeményezi új ellátások bevezetését a települési önkormányzatnál, 

 részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 

munkájában, amennyiben a településen működik, 

 szolgáltatásokat szervez és közvetít a család és a gyermek számára. 

 

A gyermekjóléti szolgálat a településen folyamatosan elérhető a kliensek számára. Az előző év 

statisztikai adatai beszámolnak arról, hogy az intézmény által vezetett forgalmi naplóban 273 



alkalommal került feljegyzésre esetkezelés, mely esetkezelések alkalmával több kliens több 

problémával is felkereste a szolgálatot. 

 

III.2. A szolgálat gondozási tevékenysége 

Gyermekjóléti szolgáltatásban részesülők száma 

 0 – 6 éves 7 – 13 éves 14 – 17 

éves 

Ellátott 

gyermekek 

(év/fő) 

Éves 

forgalom 

Szakmai 

tevékenységek 

száma 

2010 Nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

2011  6 5 11 235 520 

2012  4 6 10 225 476 

2013 7 3 15 25 208 368 

2014  2 4 6 131 322 

2015  1 1 2 185 472 

2016  1  1 273 442 

2016 
Jászivány 

 1  1 25 43 

 

Év Alapellátott 

gyermekek 

száma 

Védelembe vett 

gyermekek 

száma 

Utógondozott 

gyermekek 

száma 

Összesen Családok száma 

2010 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

2011 10 1 - 11 8 

2012 10   10 7 

2013 7   7 7 

2014 6 - - 6 6 

2015 2 - - 2 2 

2016 1 1  1 1 

2016 

Jászivány 

1   1 1 

 

 

 

 

 

 

 



Szakmai tevékenységek száma 2016. évben/Jászivány: 

 

Információnyújtás: 23 

Tanácsadás: 12 

Segítő beszélgetés: 12 

Hivatalos ügyekben való közreműködés: 25 

Családlátogatás: 23 

Közvetítés más szolgáltatásba: 0 

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel: 0 

Kapcsolattartási ügyelet: 0 

Konfliktuskezelés: 0 

Szakmaközi megbeszélés: 6 

Esetkonferencia: 0 

Egyéb: adományozás: 0 

 

Kezelt problémák típusai 2016. évben/Jászivány: 

 

Anyagi: 0 

Gyermeknevelési: 1 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 0 

Magatartászavar, teljesítményzavar: 1 

Családi Konfliktus:0 

Szülők, vagy család életvitele: 0 

Szülői elhanyagolás: 0 

Családon belüli bántalmazás: 0 

Fogyatékosság, retardáció: 0 

Szenvedélybetegségek: 0 

 

Ahogy azt a fenti felsorolás is jól mutatja, kiemelkedően a gyermeknevelési és életviteli problémával 

találkozott Szolgálatunk az elmúlt év során. Jelentős számban kerül sor esetkezelésre a szülők / 

család problémás életvitele okán. 

 

Gyermekek átmeneti gondozása: 

 

A településen átmeneti gondozás nem működik. Az elmúlt évben nem volt arra sem szükség, hogy 

ilyen ellátást közvetítsünk arra rászoruló gyermek számára. 

 

III.3. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett tevékenység: 

 

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat észlelő-és jelzőrendszert 

működtet. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a jelzőrendszer tagjaival: oktatási-nevelési 

intézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal (védőnő, házi orvos), rendőrség, polgármesteri hivatal 

illetékes ügyintézőivel, valamint civil szervezetekkel (polgárőrség).  

 

A jelzőrendszer működtetése: 

 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai azon szervezetek, akik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatot látnak el, tagjait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 17 § (1) bekezdése rögzíti: 



 Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi 

gyermekorvos 

 A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, különösen a Család- és Gyermekjóléti Központ 

 Közoktatási intézmények, Nevelési Tanácsadó 

 Rendőrség 

 Ügyészség 

 Bíróság  

 Pártfogó felügyelői szolgálat, áldozatsegítés és kárenyhítés szervei  

 Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása 

 Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok 

 Állampolgárok 

 

Az észlelő- és jelzőrendszeri csoport célja: 

Feltárja a gyermekeket veszélyeztető tényezőket, krízishelyzeteket, elősegítve ezáltal a problémák 

időben, MINÉL KORÁBBAN! történő felismerését, valamint megoldását. 

 

Az észlelő- és jelzőrendszeri csoport feladatai: 

 Kísérje figyelemmel a településen élő gyermekek élethelyzetét (szociális helyzetét, 

életkörülményeit, életformákat, a közösségi viszonyokat, ellátó intézményeket). 

 Ismerje és tárja fel a gyermekeket általában veszélyeztető okokat, megoldásukhoz nyújtson 

segítséget, nyújtson információkat a további eljárások érdekében. 

 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai kötelesek: 

 Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

 Hatósági eljárást kezdeményezni bántalmazás, súlyos elhanyagolás egyéb súlyos 

veszélyeztető ok gyermek által előidézett súlyos veszélyeztető magatartás 

 Egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, valamint a veszélyeztetettség megelőzése és megszűntetése érdekében 

 

Milyen esetben szükséges jelzés kezdeményezése? 

 Veszélyeztetettség észlelésekor 

 Krízishelyzetben 

 Prevenció érdekében: ha a veszélyeztetettség lehetőségének fennállásakor az adott szakember 

rendelkezésére álló, általa elérhető információk alapján az érintett helyzete és körülményei, a 

veszélyeztetettség mértéke nem mérhető fel, nem ítélhető meg kellő alapossággal. 

 

A Szolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő- és 

jelzőrendszer szervezésére és hatékony működtetésére.  

 

A jelzőrendszer jó működésének két legfontosabb indikációja: 

 Az idejében felismert probléma a beavatkozások pozitív prognózisának alapfeltétele. 

 A gyermekvédelem területén csak az ellátásban érintett szervezetek és szakemberek érdemi 

együttműködésétől - közös alapokra helyezett, a kompetenciákat figyelembe véve közösen 

kialakított és megvalósított szakmai tevékenységtől - várható eredmény. 



 

Véleményünk szerint az észlelő-és jelzőrendszerben tevékenykedő szakemberek együttműködése 

nélkülözhetetlen. Az elmúlt évben intézményünk rendszeresen tartotta a kapcsolatot a társszakmák 

képviselőivel. A megrendezett szakmaközi megbeszéléseken a meghívott szakemberek többsége 

megjelent, és aktív részvétellel járult hozzá a gyermekeket érintő problémák megoldásához. 

Jelzőrendszeri értekezletek 4 alkalommal voltak 2016-ban. 

 

A szolgálat felé 2016-ban 2 jelzés érkezett a következő táblázat ezeket tartalmazza küldő szervezetek 

szerint. A jelzések száma az elmúlt évhez képest csökkent. 

 

JeJelzőrendszer által küldött jelzések/Jászivány 

Egészségügyi szolgáltató 0 

         ebből védőnői jelzés 0 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálatok 0 

napközbeni kisgyermek ellátást nyújtó 0 

Közoktatási intézmény 0 

Rendőrség 1 

Ügyészség, bíróság 0 

Társadalmi szervezet 0 

Pártfogói felügyelői szolgálat 0 

Állampolgár 0 

Önkormányzat 0 

Összesen: 1 

 

IV. Összefoglaló értékelés a település 2016. évi tevékenységéről 

(megküldött írásbeli tájékoztatók összesítése alapján) 
 

Védőnői Szolgálat / Jászivány  

A települést érintő, szakterületén jelentkező problémák, tendenciák:  

- Jásziványon nincs probléma. Fiatalkorú várandós nincs. Gondozatlan terhesség nincs. 

- 0-6 éves gyermekek ellátása megfelelő. 

Milyen további szolgáltatások és ellátások biztosítását tartaná szükségesnek? 

- Rengeteg gyermekrendezvény volt eddig 

- Szükség esetén pszichológushoz küldtem őket Jászapátiba Borbás Erzsébethez. 

- Mivel nincsen itt óvoda és iskola, így a logopédust Jászszentandrásnak kell megoldani, de 

ez sikerül is. 

A helyi észlelő- és jelzőrendszerrel kapcsolatban a munkájuk során szerzett tapasztalataik, 

észrevételeik, véleményük: 

- a családsegítővel jó volt az együttműködés 2016. évben, a szakember váltás okán új kapcsolat 

kiépítése indokolt. 

Javaslatok a jelzőrendszeri tagok együttműködésének fejlesztésére 
- Továbbra is szoros együttműködés.  

- Falusi rendezvényeken Ön is vegyen részt./ Vasárnap volt a farsang, nem találkoztunk./ 

- Azonnal szólni, ha valakinél probléma van. 

 

 



Dr. Völgyi István beszámolója, az éves tanácskozáshoz a 2016-os évről 
 

A települést érintő, szakterületén jelentkező problémák, tendenciák: Jászivány 

A lakosság elöregedése, a fiatalok elköltözése, ezáltal az alacsony reprodukciós rátán túli, 

a természetes fogyást meghaladó népességcsökkenés. A munkaképes és dolgozni hajlandó 

lakosok munkalehetőség után mennek, elhagyva a települést (újabban egyre nagyobb 

számban külföldre) a beköltözők idősebbek, általában rosszabb szociális, anyagi 

helyzetűek. (Igen alacsony ingatlanárak, ide még be tudnak költözni, de innen már nincs 

tovább, lejjebb.) A közösségi közlekedés az igénynek és a keresletnek megfelelően 

alacsony, az egyéni közlekedést nem minden lakos tudja megengedni magának. Régebben 

sok volt a lakosok közötti pénzért történő „segítés”, ma már a település mikrobusza sokat 

javított rajta. A „szervezett” betegszállítás rossz színvonalú, a mentés megfelelő. A 

falugondnoki tevékenység nagyon jól működik, a költségvetési helyzet példátlanul jó, a 

jelenlegi településvezetés eredményei dicséretesek. A közbiztonság megfelelő. 

Egy hétfokú skálán hányasra értékelnék a szakterületük nehézségeit gyermekvédelmi 

szempontból a 2016–os évben?  

1 2 3 4 5 6 7 

1-es: 7-es: 

Kilátástalannak  

látom a helyzetet 

gyermekvédelmi szempontból 

Nincsenek  

gyermekvédelmi problémák 

Milyen további szolgáltatások és ellátások biztosítását tartaná szükségesnek? 

Szerintem – amennyire átlátom a helyzetet – a jelenleg biztosítottak elégségesek, illetve 

belátható időn és távolságon belül elérhetőek. (Járás-központ 10 km.) A Polgármesteri 

Hivatal sokat segít, tehermentesít. 

Milyen meglévő szolgáltatás, vagy ellátás kapacitásbővítését látja indokoltnak? 

Ismereteim szerint a jelen kapacitás megfelelő, nincs is maximálisan kihasználva. 

A helyi észlelő- és jelzőrendszerrel kapcsolatban a munkájuk során szerzett 

tapasztalataik, észrevételeik, véleményük (pl.: jelzőrendszeri tagok együttműködése, 

eredményessége, a kapcsolattartás szabályozottsága, kompetencia határok meghatározottsága, 

eljárásrendek rendelkezésre állása, az együttműködés hiányosságai, a jelzőrendszeri 

értekezletek szervezettsége, témáinak aktualitása, hasznossága, a jelzőrendszeri tagok aktivitása, 



stb.) 

Személyes kapcsolatom a településen nincs a Szolgálattal. Jászapátin minden értekezleten 

részt veszek élő és produktív a kapcsolatunk. Jászivány vonatkozásában a Polgármesteri 

Hivatallal és rajta keresztül mindent el tudok intézni. 

Egy hétfokú skálán hányasra értékelnék a jelzőrendszeri tagok előző évi tevékenységét, 

együttműködésének minőségét? Az előző pontban írtak értelmében nem tudom 

értékelni. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-es: 7-es: 

egyáltalán nem megfelelő teljes mértékben megfelelő 

 

Javaslatok a jelzőrendszeri tagok együttműködésének fejlesztésére: 

Kérjük, jelölje meg, hogy a 2017-es évben mennyi javulásra számít az együttműködés 

minőségében. Jelölje a hétfokú skálán a várt értéket! Minden javító szándékú 

változtatásra nyitott vagyok. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-es: 7-es: 

egyáltalán nem javul az együttműködés teljes mértékben javul az együttműködés 

Javaslatok: Én 30 éve minden falugyűlésen, közmeghallgatáson részt veszek. A területet 

érintően nem sok minden hangzik el rajtuk. (Már amióta megszűnt az óvoda, iskola és még a 

megszűnés után néhány évig) Sem a jelzőrendszer, sem a Szolgálat részéről nem találkoztam 

problémafelvetéssel, beszámolással, helyzetértékeléssel. (Vagy nem tudtam a megszólalóról, 

hogy olyan minőségében szólalt fel.) Egyszer azért meg lehetne próbálni, ezáltal a figyelem 

kissé felkeltődne, esetlegesen lappangó problémák is felszínre kerülhetnének. A védőnővel 

természetesen napi, szoros és hasznos az együttműködésem de a további érintettekkel is 

szívesen eszmét cserélnék. 

1. Kérjük ismertesse az Önök által ellátott gyermekkorúak általános egészségügyi helyzetének 

mutatóit 

Az országos átlagtól lényegében nem térnek el. Meghaladják azt a túlsúly, a mozgásszegény 

életmód következményeinek tekintetében. 

2. A gyermekkorúakra vonatkozó betegforgalmi adatok 

Az egészségügyi szoftverem nem tudja külön kezelni Jászapáti és Jászivány lakosságát. 2016. 

évben Megjelenések és látogatások összesen : 0 – 1 évesig 189, 1 – 3 évesig 98,  

3-6 évesig 240, 6-14 évesig 426, 14-18 évesig 326, összesen: 1279 



Megjegyzésre érdemes: 18 év óta egyetlen fillér OEP finanszírozás nélkül látom el a hozzám 

szabályosan bejelentkezett gyermeklakosságot. Ez praxisomnak – betegeimnek -eddig közel 

20 000 000 Ft elmaradt, rájuk fordítható bevétel elmaradását jelenti. A közeljövőben várható 

a törvényes viszonyok helyreállítása. 

3. Melyek a jellemző betegségek, illetve betegséghalmozódások?: 

Nincs „jellemző” általában a magyar vidéki gyermekpopulációban tapasztalható tendenciák 

érvényesülnek. 

4. A jellemző betegségek esetleges okai: 

 elhanyagolás 

 gondatlan ápolás 

 egészségügyi ismeretek hiánya 

 anyagi problémák 

 elégtelen/helytelen táplálkozás 

 egyéb 

5. Milyen prevenciós (egészségvédelmi, betegségmegelőzési, mentálhigiénés) előadásokat 

tartott és hol? 

Az elmúlt 4,5 évben számos egészségnapi, óvodai, iskolai, klubokban és un.”közösségi 

színtereken” tartott előadás, foglalkozás történt praxisközösségi koordinátori irányításom 

alatt az SH/8/1 projekt keretében. Ezeket dietetikus, egészségpszichológus, 

gyógytornász, szülésznő képzettségű közösségi nővér stb tartotta.. Kiemelt témák voltak: 

drogprevenció 30-40 alkalom felnőtteknek is gyerekeknek is, korcsoportonként (pl 

osztályok) A korai gyermekszülés szociális és egyéb szempontjai: 40-50 alkalom, 

szexuális felvilágosítás, hygiénés, stresszkezelő, testsúlycsökkentő, függőségekről szóló 

stb stb számos alkalom. Kívánságra a részletes beszámolást és statisztikákat bemutatom. 

A fenti számok 2016-ra vonatkoznak, az egész futamidő alatt a többszöröse igaz. 

5. Tapasztalt-e gyermek-bántalmazásra utaló jeleket? 2016.-ban nem, de értesültem ilyenről. 

Jásziványban nem. 

Ha igen milyen lépéseket tett?: 

6. Hány esetben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé? A polgármester úrral és a Hivatallal 

minden témába vágó problémát megoldottunk, így jelzéssel nem éltem. 

7. Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen?: Jásziványban nem volt 

tudomásom szerint, legalábbis meghívást nem kaptam. 

8. Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködéséről? Érdemes lenne 

beszélni róla. 

9. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt?: 

Szervezett formában nem vettem részt 2016.-ban, de önképzés és az SH/8/1 keretében több 

alkalommal is. Pl: MAVE megbeszélések, programok, tesztek kidolgozása stb. 

10. Tapasztalható-e olyan jelenség, amely beavatkozást igényelne, úgy mint: 

- környezetszennyezés 

o egészségügyi ellátás 

o egyéb 

Mind a környezetszennyezés, mind az egészségügyi ellátás tekintetében számos, de ezek nem a 

Szolgálat kompetenciája. A megfelelő fórumokon és hivataloknál számos alkalommal jártam el. 

11. Javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében: Jászivány vonatkozásában nincsenek. 

 

 

 



Jászszentandrás Községi Önkormányzati Hivatal  Jásziványi Kirendeltsége 

beszámolója, az éves tanácskozáshoz a 2016-os évről 
A települést érintő, szakterületén jelentkező problémák, tendenciák: 

Egy gyermeknek magatartási problémái vannak. Ebből fakadóan tesz olyan dolgokat, amely a 

településen élők számára, megdöbbenésre ad okot. Arrogáns kijelentései miatt a kisgyermekes 

anyukák, főleg a lánygyermekes édesanyák féltik, mindenhová elkísérik gyermekeiket. Több 

beszélgetés zajlott le emiatt az iskola bevonásával, a gyermekkel a családdal. Ígéretek vannak. 

A fejlődés sok időt vesz igénybe, javulás eddig nem tapasztalható.  

 

Egy hétfokú skálán hányasra értékelnék a szakterületük nehézségeit gyermekvédelmi 

szempontból a 2016–os évben?  

1 2 3 4 5 6 7 
 

1-es: 7-es: 

Kilátástalannak  

látom a helyzetet 

gyermekvédelmi szempontból 

 

Nincsenek  

gyermekvédelmi problémák 

Milyen további szolgáltatások és ellátások biztosítását tartaná szükségesnek? 

 

Milyen meglévő szolgáltatás, vagy ellátás kapacitásbővítését látja indokoltnak? 

 

A helyi észlelő- és jelzőrendszerrel kapcsolatban a munkájuk során szerzett tapasztalataik, 

észrevételeik, véleményük (pl.: jelzőrendszeri tagok együttműködése, eredményessége, a 

kapcsolattartás szabályozottsága, kompetencia határok meghatározottsága, eljárásrendek 

rendelkezésre állása, az együttműködés hiányosságai, a jelzőrendszeri értekezletek 

szervezettsége, témáinak aktualitása, hasznossága, a jelzőrendszeri tagok aktivitása, stb.) 

 

 

Egy hétfokú skálán hányasra értékelnék a jelzőrendszeri tagok előző évi tevékenységét, 

együttműködésének minőségét?  

1 2 3 4 5 6 7 
 

1-es: 7-es: 

egyáltalán nem megfelelő teljes mértékben megfelelő 

 

Javaslatok a jelzőrendszeri tagok együttműködésének fejlesztésére: 

Kérjük, jelölje meg, hogy a 2017-es évben mennyi javulásra számít az együttműködés 

minőségében. Jelölje a hétfokú skálán a várt értéket! 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1-es: 7-es: 

egyáltalán nem javul az együttműködés teljes mértékben javul az együttműködés 

A település demográfiai mutatói a 0-18 éve korosztály adatai: 

             0-3   évesek száma: 14 fő               3-6     évesek száma: 9 fő 

             6-14 évesek száma: 23 fő               14-18 évesek száma: 9 fő 

 



Az önkormányzat hány gyermek helyzetének javítása érdekében nyújtott és milyen összegben:  

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 23 fő 

rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: 0 

egyéb pénzbeni vagy természetbeni juttatás: 28 fő részére 

elutasítások száma, okai: nem volt elutasítás 

Gyermekétkeztetés megoldásának módja: étel kiszállítás 

kedvezményben részesülők száma: tavaszi szünet 5 fő, nyári szünet 7 fő, őszi szünet 6 

fő, téli szünet 12 fő 
kedvezmény mértéke: 100% 

a kérelem okaira vonatkozó általánosítható adatok: 8 osztályos végzettség, tartós 

munkanélküliség 
Az önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő, szociális kiadások nagysága: 

400.000,- Ft települési támogatás 

220.000,- Ft gyermekétkeztetés (hátrányos helyzet) 

Települési szinten milyen programokat támogattak, melyek a gyermek- és fiatalkorúak hasznos 

szabadidő-eltöltését, mentális és testi jólétét segítették elő?  

farsangi bál, március 15 megünneplése, húsvéti játszóház, anyák napi ünnepség, családi 

nap, egy hetes nyári játszóház, falu- és szarvasgombanap, október 23-a megünneplése, 

tökfaragás, advent, adventi játszóház, falukarácsony 

Mi a tapasztalata, véleménye a gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködéséről?  

Nagyon jó, megvitatjuk egymás közt az eseményeket. 

Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen?  

Egy alkalommal vettem részt.  

Részt vett-e az elmúlt év folyamán gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzésen? 

Ha igen milyen formában? 

Nem vettem részt továbbképzésen. 
 

Rendőrség/Jászivány 

 
-A települést érintő, szakterületén jelentkező problémák, tendenciák: 

Nincsenek jelentkező problémák. 
- Egy hétfokú skálán hányasra értékelnék szakterületük nehézségeit, gyermekvédelmi szempontból a 2016-os 

évben? 7 

- Helyi észlelő- és jelzőrendszerrel kapcsolatban a munkájuk során szerzett tapasztalataik, 

Észrevételeik, véleményük 

A jelzőrendszeri tagok együttműködése megfelelő.  

- Egy/ hétfokú skálán hányasra értékelnék a jelzőrendszeri tagok előző évi tevékenységét, 

Együttműködésének minőségét? 5 

-Javaslatok a jelzőrendszeri tagok együttműködésének fejlesztésére: 

A 2017-es évben hetes fokú skálán 6 értékben számítok az együttműködés minőségének javulására.  

 

1. A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetések száma: 

a, Szabálysértés: nem volt 

b, Vétség: nem volt 

c, Bűntett: nem volt 

2. Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében: 

Életkorukból adódó problémák. A drog megjelenése.  

3. Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében: 

- Életkorukból adódó problémák. A drog megjelenése a fiatalkorúak körében.  

4. Családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen: 

Hatóságunk részére jelzés nem érkezett. 



5. Gyermekkorúak sérelmére elkövetett: 

- szabálysértés:  0 

- vétség: 0 

- bűntett:  0 

6. A kábítószer terjedésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok: 

 Hány eljárás van folyamatban:  0 

 - Hány gyermek érintett:  nincs tudomásunk gyermekkorú érintettségről.  

- Hatóságunk részéről nem indult eljárás a fenti cselekménnyel kapcsolatban. 

7. Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok: 

Iskolarendőrként előadások megtartása.  

8. Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé? 

0 

9. Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri megbeszélésen?  

5 
 

Pártfogói felügyelet/Jászivány 
 

Jásziványon az elmúlt évben környezettanulmány nem készült.  

Pártfogó felügyelet alatt álló fiatalok száma:  0 

Elkövetett bűncselekmény: 0 

Alkalmazott büntetés: 0  

A településen felnőtt korú bűnelkövetővel van rendszeres kapcsolatom.  

/ 1 fő - garázdaság bűntette, /  

Az illetékességi területemen megelőző pártfogás elrendelésére nem került sor az elmúlt évben.  

Jelzőrendszeri tagokkal nincs rendszeres kapcsolatom.  

A prevenció hatékonyságához nélkülözhetetlen a feladat: a megoldás kulcsa a bűnalkalmak 

csökkentésében, megelőzésében van, vagyis meg kell szüntetni az olyan szituációkat, melyek tálcán 

kínálják a jogellenes magatartás kialakulását. E helyeket, helyzeteket feltérképezve behatárolhatók 

azok a személyi körök, amelyek elkövetővé, ill. áldozattá válás kockázatának vannak kitéve. 

Emelkedett az ifjúság dohányzási és alkoholfogyasztásának gyakorisága. A tanulók érintettsége 

egyre a fiatalabb korosztály felé mutat, -- 14 év alattiak dohányoznak, az első pohár élménye. 

 
V. Javaslatok a gyermekek , helyzetének javítása érdekében 

(a jelzőrendszeri tagoktól kapott tájékoztatókból 2 tartalmazott javaslatot ) 

Dr. Völgyi István: 

Én 30 éve minden falugyűlésen, közmeghallgatáson részt veszek. A területet érintően nem sok 

minden hangzik el rajtuk. (Már amióta megszűnt az óvoda, iskola és még a megszűnés után néhány 

évig) Sem a jelzőrendszer, sem a Szolgálat részéről nem találkoztam problémafelvetéssel, 

beszámolással, helyzetértékeléssel. (Vagy nem tudtam a megszólalóról, hogy olyan minőségében 

szólalt fel.) Egyszer azért meg lehetne próbálni, ezáltal a figyelem kissé felkeltődne, esetlegesen 

lappangó problémák is felszínre kerülhetnének. A védőnővel természetesen napi, szoros és hasznos 

az együttműködésem, de a további érintettekkel is szívesen eszmét cserélnék. 

 
Védőnő:  

Továbbra is szoros együttműködés. Falusi rendezvényeken Ön is vegyen részt. Azonnal szólni, ha 

valakinél probléma van. 

 

 

 



A településen lévő gyermekjóléti alapellátási formák áttekintése: 

 
A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon 

 a gyermekek egészséges testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez 

 családban történő nevelésének elősegítéséhez 

 a veszélyeztetettség megelőzéséhez, megszüntetéséhez, 

 a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

 

A gyermekjóléti alapellátások rendszerét a Gyvt. tartalmazza, az alapfeladatok rendszerét, melyet 

valamennyi településen biztosítani szükséges, illetve megszervezéséről gondoskodni kell, az alábbi 

ábra szemlélteti: 

. 

 

Hiányzó és „hiányolt” ellátások: 

 Gyermekek napközbeni ellátásának egyes formái: 

 

VI. A gyermekjóléti Szolgálat javaslatai: 

 

A jelzőrendszer működésének fenntartása, fejlesztése érdekében 

 Rendszeres szakmaközi megbeszélések 

 Naprakész információ csere 

 Közös szakmai munka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermekjóléti 

alapellátások 

Gyermekjóléti 

Szolgáltatás 

(gyermekjóléti 

szolgálat) 

Gyermekek 

napközbeni ellátása 
(bölcsőde, családi napközi, 

házi gyermekfelügyelet, 

óvoda, iskolai napközi, 

alternatív 

Gyermekek átmeneti 

gondozása (helyettes 

szülő, gyermekek / 

családok átmeneti 

otthona 



Családsegítő Szolgáltatás szakmai feladatainak bemutatása: 
A családsegítő szolgáltatás igénybevételéről az alábbi táblázatok számolnak be a 2016. évet 

illetően: 

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma nem és kor szerint: 

 

 

   

Sor-

szám 
Családi összetétel Fő 

01 Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti gyermek(ek)kel 0 

02 Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül 0 

03 Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év feletti gyermek(ek)kel 1 

04 
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti és feletti 

gyermek(ek)kel 
0 

05 Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel 1 

06 Egy szülő 18 év feletti gyermek(ek)kel 1 

07 Egy szülő 18 év alatti és feletti gyermek(ek)kel 1 

08 Többgenerációs család 1 

09 Egyedül élő 2 

10 Egyéb 0 

11 Összes igénybe vevő  (1–10. sorok összege) 7 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint 

 

 

Sor-szám Iskolai végzettség Fő 
  

        

  

         

S
o
rs

z
á
m

 Életkor 

18–34 

35-49 50-61 62 éves és Összesen                                     

01 Férfi   2 4 9 2 17 

02 Nő   4 6 11 11 32 

03 
Összesen                                         
(1+2 sor) 

6 10 20 13 49 

 



01 Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 0 
  

02 Általános iskola nyolc osztálya 3 
  

03 Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola 3 
  

04 Befejezett szakközépiskola 0 
  

05 Befejezett gimnázium 1 
  

06 Érettségire épülő befejezett OKJ iskola 0 
  

07 Felsőfokú iskola (főiskola, egyetem) 0 
  

08 Összes igénybe vevő (1–7. sorok összege) 7 
  

 

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái 

  

Sor-

szá

m 

A probléma típusa Fő 

01 Életviteli 2 

02 Családi – kapcsolati 0 

03 Családon belüli bántalmazás 0 

04 Lelki – mentális 5 

05 Gyermeknevelési 0 

06 Anyagi 1 

07 Foglalkoztatással kapcsolatos 0 

08 Egészségkárosodás következménye 1 

09 Ügyintézéshez segítségkérés 7 

10 Információkérés 7 

11 Egyéb, éspedig: 0 

12 Összesen (1–11. sorok összege) 23 

13 
Össze-

senből:  
több probléma előfordulása 5 



14 krízishelyzet 1 

 

Egyéb szolgáltatótevékenység (tárgyév)   

Sor-

szám 
A tevékenység jellege Egyének száma 

01 Szolgáltatások közvetítése 2 

02 Szolgáltatások nyújtása 46 

03 Dologi javak közvetítése és nyújtása 1 

04 Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás 0 

05 Beilleszkedési program 0 

06 Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás 0 

07 Mediáció és konfliktuskezelés 0 

08 Prevenciós programok 0 

09 Klubfoglalkozások 0 

 

A családsegítő szolgáltatást többnyire információkérés, és ügyintézéshez veszik igénybe. 

2015-ben a családgondozó egyéni és csoportos esetkezelést nem tartott, továbbképzésen nem vett 

részt. 

Az együttműködés a szociális ágazatban dolgozókkal, jelzőrendszeri tagokkal kifogástalan. 

 

 

Jászivány, 2016. április 20. 

 

 

 

Benkocs Attila   

   családsegítő  


