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Tárgy: Átfogó értékelés Mekényes 

Község Önkormányzat 2019. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

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

(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 

esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhivatalnak. 

A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

települési önkormányzat felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal 

javaslatait és az állásfoglalásáról, intézkedéseiről tájékoztatja. 

 

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

10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg azokat a tartalmi követelményeket, 

amelyek szerint a települési önkormányzatnak el kell készítenie a Gyvt. 96. § (6) bekezdésében 

előírt átfogó értékelését. 

 

A fent hivatkozott jogszabályok alapján elkészítettük az éves értékelést, az értékelés 3. 

pontjához – az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

vonatkozásában – a Szociális Gondozási Központ Mágocs Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

elkészítette 2019. évi beszámolóját (az intézményi beszámolóba építve). A Gyermekjóléti 

Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót Müller Nándorné intézményvezető az 

intézmény éves szakmai beszámolója keretében készítette el.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Mekényes Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról készült beszámolóját fogadja el. 

Határozati javaslat: 

…………../2020. (…) sz. határozat 

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Mekényes Község 

Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó 

értékelést a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2020.05.28. 

Felelős: Schild Róbert  polgármester 

dr. Morvay Klaudia jegyző 

Mágocs, 2020. május 06. 

 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 

 



 

Átfogó értékelés Mekényes Község Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

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

Lakosságszám: 282 fő  

A település 0-18 éves korosztály demográfiai mutatói: 

 0-2 évesek 3-5 évesek 6-13 évesek 14-18 évesek Összesen 

Mekényes 4 3 11 13 31 

 

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 10 fő, amely 7 családot érint  

(2018. december 31-ei adat)  

Ebből:  

• 3 fő hátrányos helyzetű gyermek 

• 7 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek  

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma:0 fő 

Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: 

A 10 jogosult gyermek családjára vonatkozó egy főre jutó jövedelem szerinti eloszlás a következő 

szerint alakult: 

− 4 esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem érte el az egy főre 

jutó jövedelem 

− 4 esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének fele, illetve annál több, de az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegét el nem érő egy főre jutó jövedelem volt 

− 2 esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegét elérte vagy meg is haladta 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok között: 

− a gyermekek életkora szerint többségben vannak a 6-13 és a 14-18 év közötti 

gyermeket nevelő családok; 

− a családok között többségben vannak az 1 gyermeket nevelő családok. 

− jogosult családok közül 2 esetben vallotta magát a szülő egyedülállónak. 

 

Elutasítások száma: 2 fő 

 

Az elutasítás oka: az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jövedelemhatárt 

 

Az önkormányzatot terhelő kiadások nagysága: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 31 500 Ft 

 

                 2019. augusztus hónapban: 2 fő, 12.500 Ft 

                 2019. november hónapban: 3 fő, 19.000 Ft 

 

- A gyermekétkeztetés megoldásának módjai: 

Az iskolai tanévben a közoktatási intézményekben (éthordós elvitellel) valósult meg a 

gyermekétkeztetés.  



 Tavaszi szünet 

(2 munkanap) 

Nyári szünetben 

(43 munkanap) 

Őszi szünetben  

(4 munkanap) 

téli szünetben  

(5 munkanap) 

Igénybe vevő 

fő 

3 5 2 1 

Elfogyasztott 

adag 

6 145 8 5 

 

3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

Mellékelve: a Mágocsi Szociális Gondozási Központ 2019. évi munkájáról 2020. április 20. 

napján készült beszámolója. (készítette: Müller Nándorné intézményvezető)  

Az intézményi beszámoló 5-7. oldala tartalmazza a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra 

vonatkozó beszámolót.  
 

Család- és gyermekjóléti szolgálat 

2016. január 1-től a gyermekvédelmi rendszer átszervezése miatt, létrejöttek a család- és 

gyermekjóléti szolgálatok és központok. Mágocs a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központhoz 

tartozik. A hatósági ügyek menedzselése átkerült a központokhoz. A hatósági ügyben érintett 

családok gondozásában továbbra is szerepet kapnak a szolgálatok, mivel a velük való 

együttműködésre kötelezik őket. A központtal való együttműködés keretében havonta egy 

alkalommal esetmegbeszélésre kerül sor a szolgálatok között, ahol esetkövetés, problémás 

helyzetek átbeszélése, lehetséges megoldásmódok keresése és változások követése zajlik. Az új 

rendszer feladatmegosztása, a protokollok értelmezése eleinte nehézségekbe ütközött, de az 

egységes gondolkodásmód már kialakult. A központban új szolgáltatások indultak: 

pszichológiai és jogi segítségnyújtás, valamint családterápiás konzultáció. Az ellátási területen 

élő családok részére ezeket elérhetőbbé szeretnénk tenni, mivel jelenleg anyagi forrás 

hiányában és a rossz közlekedés miatt nem tudják igénybe venni. 

Az ügyfélfogadások, és a családlátogatások az Mekényesen folyamatosak voltak, emellett eseti 

segítségkérés, tájékoztatás, időpont egyeztetés céljából az ügyfelek több alkalommal telefonon 

is felkeresték a családsegítőket. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fontosnak tartja, hogy a 

Szolgálat családsegítője elérhető legyen az ügyfelek számára és merjenek segítséget kérni 

problémáik megoldásához.  

Az ügyfélfogadások, és a családlátogatások folyamatosan zajlottak. Segítségnyújtás igényével 

kapcsolatban az ügyfelek több alkalommal telefonon is felkeresték a családsegítőket. Az 

ügyfélfogadó helyiség mindig rendelkezésre állt.  

2019. évben a Szolgálat eseti tevékenysége összesen 3 főt érintett.  

Mekényesen 2019-ben 5 családdal történt rendszeres együttműködés, mindegyik család 

gondozása alapellátás keretében zajlott. Védelembevett gyermek nem volt.  2018. évhez képest 

egy új család került a Szolgálathoz, egészségügyi intézmény javaslata alapján, a családban élő 

gyermek magatartás problémákkal küzd.  

2019. évben a családok életében jelentkező fő problémák a gyermeknevelés, családon belüli 

konfliktusok, illetve ügyintézési és anyagi nehézségek voltak. Az év folyamán a 1 alapellátásban 

gondozott család gondozása szűnt meg, az ő esetükben a problémák megoldódtak, nem kérték 

a további önkéntes együttműködést.  

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása során a megjelenő problémák jellegéből 

adódóan kiemelt figyelmet igényeltek a segítő beszélgetések, az életvezetési, mentális és 

szociális tanácsadás.  

Szolgálatunk 2019-ban 45 alkalommal nyújtott információt az Mekényesi ügyfelek részére. 

Segítő beszélgetésre 54, tanácsadásra 4, adományközvetítésre, illetve adományozásra 16 



esetben került sor. 25 hivatalos ügy intézésében vállaltak a családsegítők szerepet. 16 

esetkonzultáció volt a kliensek ügyében. Családlátogatásra 64 alkalommal került sor. 

 

2019. évben Mekényesen a veszélyeztetett gyermekek száma 6 fő volt, 2 fő gyermeknevelési 

probléma miatt, 3 fő családi konfliktus miatt, 1 fő magatartás- vagy tanulási zavar miatt.  

2019. évben 6 jelzés érkezett szolgálatunkhoz. 4 jelzés közoktatási intézménytől érkezett iskolai 

hiányzás miatt, illetve 1 jelzés a kisgyermekek napközi ellátását nyújtóktól, valamint 1 jelzés 

egészségügyi szolgáltatótól érkezett.  

A Hegyháti Általános Iskola és Művészeti Iskolában a családsegítő kéthetente jelen volt, ahol 

az iskolaigazgató, a pedagógusok, iskolai szociális munkás, és az iskolapszichológus 

rendszeresen megbeszélte a családsegítő a gyermekekkel kapcsolatban észlelt problémákat, 

akár magatartás, akár család, vagy életvitel vonatkozásában. Ezen alkalmakkor Mekényesi 

gyermekekkel kapcsolatos megbeszélések is történetek. 

2019. évben ismét Szolgálatunk értesítette a szünidei gyermekétkeztetéssel érintett családokat, 

illetve segített a nyomtatvány kitöltésében. Az jogosult ingyenes étkeztetésre az iskolai 

szünetekben, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 5 hónapos kortól 18 éves 

korig. Az érintett családokat a szolgálat felkereste felmérte, hogy szeretnének-e élni ezzel a 

lehetőséggel, ha igen, akkor a szolgálat kitöltötte az adatlapot, amit eljuttatott a közös 

önkormányzathoz.  

Mekényesen 2 család volt, akik érintettek voltak a szünidei étkezés kapcsán. A tapasztalatok 

alapján családok élnek a lehetőséggel nagyon jó dolognak tartják.  A nyári szünetben jobban 

is örültek a lehetőségnek, mert az nem csak pár napra szól, hanem minimum 43 napra. 
 

 

4./ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzéseink alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

Felügyeleti szerv által végzett szakmai ellenőrzés 2019. évben nem történt. 

 

5./ A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a 

fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a 

bűnelkövetés okainak bemutatása. 

Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Uniót alkotó települések, Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, 

Mekényes és Nagyhajmás 2018-2019-ben elfogadták az Észak-Hegyháti Mikrotérség 

Bűnmegelőzési Stratégiáját „Élhető Észak-Hegyhát” címmel.  

A stratégia komplexitás igényével valamennyi bűnmegelőzés valamennyi célterületére 

kiterjedően megfogalmaz célokat, amelyek közül a gyermek- és fiatalkorúakra vonatkozóan az 

alábbiakat tartalmazza:  

 

„ 6.6.1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok: 

- Ösztönözni kell és a térségbe hozni a biztonságnövelő D.A.D.A (Dohányzás, Alkohol, 

Drog, Aids) rendőrségi programot, mely viselkedési normákat ajánl az adott 

korosztálynak megfelelő módszerekkel. 

- Az iskolai pedagógiai programokba, óvodai nevelési programokba be kell építeni a 

bűnmegelőzési programokat, vagy ezekkel egyenértékű programokat kell indítani 

személyiségfejlesztés, én,-és szociális kompetencia fejlesztés területén,  felvilágosító 

előadásokat kel szervezni az alkohol-és drogprevenció, a környezeti és természeti 

értékek megbecsülése területén, valamint olyan alkalmakat, melyek biztosítják az 



egészség védelmét, valamint a pszichikai gondok megértését. Lehetőség szerint meg kell 

hívni szakembereket előadások tartására, tanácsadás, segítségnyújtás céljából. 

- A szülők felvilágosításának elősegítése a fiatalkori bűnözésről, annak kockázatairól.  

- Erősíteni kell a felvilágosító propaganda tevékenységet, a helyi újságokban, 

hírlevelekben, a települések honlapjain és Facebook oldalain valamint a térség 

elektronikus újságjában cikkeket kell közzétenni és tájékoztatni a szülőket, az ifjúságot, 

hogy melyik szervhez fordulhatnak. 

- Szülői szereppel kapcsolatos felvilágosítás, segítségnyújtás fejlesztése előadások, 

közösségi alkalmak, személyes beszélgetések során.  

- A sajátos nevelési igényű gyermekekre, és a tehetséggondozásra irányuló tevékenységek 

fejlesztése, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok segítése, 

támogatása. 

- Sokszínű kulturális, sport, környezetés természetvédelmi politikával ösztönözni kell a 

közművelődési intézmény programjait, a sporttevékenységet, a szabadidő hasznos 

eltöltését biztosító rendezvények szervezését. Ifjúsági programokat, kirándulásokat, 

kertészkedési tevékenységet bemutató rendezvényeket kell szervezni, meg kell ismertetni 

a fogyasztóvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat. 

- A csellengő gyermekek számának felmérése, a velük való foglalkozás módszertanának, 

tevékenységének fejlesztése. Felmérést kell végezni az intézményekben arról, hogy a 

fiatalok mivel töltik szívesen a szabadidejüket, milyen foglalkozásokra, tevékenységekre 

lenne igényük. 

- Fokozni kell a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyságát. A 

jelzőrendszer feladata, hogy csökkentse a bűnelkövetés felé sodródó fiatalok számát. 

Ennek érdekében szoros együttműködés szükséges a családsegítő-és gyermekjóléti 

szolgálattal, az iskolákkal, művelődési ,- közösségi színterekkel.” 

 

A stratégia gyermek- és fiatalkorúakra vonatkozóan az alábbi intézkedési feladatokat 

tartalmazza:  

„ 6.8.1. Feladatok a gyermek-és fiatalkorú bűnözés csökkentése területén 

- A gyermek-és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében az 

önkormányzatok  ösztönözzék a rendőrség által szervezett biztonságnövelő SULIZSARU 

és D.A.D.A program térségi szintű jelenlétét, megvalósítását, 

- az önkormányzatok ösztönözzék a sokszínű kulturális, sport, környezet-és 

természetvédelmi tevékenységeket, programok, rendezvények szervezését, a szabadidő 

hasznos eltöltését biztosító tevékenységeket, segítse elő ifjúsági szervezetek, közösségek 

szervezését, 

- javasoljuk, hogy a köznevelési intézmények pedagógiai, nevelési programjaiba 

lehetőség szerint beépíteni a bűnmegelőzési program elemeit. (felzárkóztatás, tanórán 

kívüli programok szervezése, a közlekedés-biztonság, a környezeti-és természeti értékek 

megbecsülése, stb.), 

- javasoljuk települési és térségi szinten Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi napok 

tartását, Családi Egészségnapok, Tűzoltó versenyek, közlekedési versenyek 

megszervezését, 

- az óvodákban valósuljon meg továbbra is a személyiségfejlesztésre és az érzelmi 

biztonság megteremtésére épülő integrált nevelés, 

- készüljön felmérés a nevelési-oktatási intézmények, valamint a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat részéről a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére vonatkozó 

elképzelésekről, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igény 

gyermekekre, 



- mediációs, szupervíziós, konfliktuskezelő technikák megismerése és alkalmazása a 

jelzőrendszer tagjai részéről, 

- egészséges életmódra nevelés, a dohányzás és alkoholizmus témaköreiben kerüljön sor 

felvilágosító előadások megtartására, a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó 

propaganda tevékenységre.” 
 

 

 


