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ELŐTERJESZTÉS 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. május 25-én tartandó ülésére 

 „a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés” 

tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekvédelmi törvényben foglalt gyermeki jogok egyike, hogy a gyermeknek joga van a 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító 

saját családi környezetében történő nevelkedéséhez. 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő 

nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének 

megteremtéséhez. 

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

települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 

működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

Ennek keretében biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a gyermekétkeztetést, 

a személyes gondoskodást nyújtó alap ellátást, - azaz a gyermekjóléti szolgáltatást, a 

gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, - továbbá szervezi és 

közvetíti a máshol igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást. Jegyzői hatáskörbe tartozik a 

hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. 

A gyermekvédelmi törvény 96. § (6 bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó 

értékelést kell készítenie. 

Ennek tesz jelen előterjesztés eleget. 

Gárdony város lakosainak száma 2021. december 31-én 12.415 fő. Ebből 18 év alattiak 

száma: 2.264 fő 

  0-2 évesek       368 fő 

  3-5 évesek       401 fő 

  6-13 évesek   1.022 fő 

            14-17 évesek    473 fő 

  összesen:       2.264 fő 
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A gyermekvédelmi törvény szabályozza a gyermekvédelmi rendszer körébe tartozó pénzbeli 

és természetbeni ellátásokat, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedéseket. 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

Az önkormányzat, illetve a jegyzői gyámhatóság elsősorban a pénzbeli ellátások 

biztosításával tesz eleget feladatainak. Ezen kívül egyes hatósági intézkedésekre vonatkozó 

döntések tartoznak a hatáskörébe.  

A pénzbeli ellátások körébe tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény annak a 

gyermeknek a jogán állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem összege egyedülálló szülő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú 

esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145 %-át (41.325 Ft) 

családban élő gyermek esetében 135 %-át  (38.475 Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet 

vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban 

meghatározott értéket. 

Az a kiskorú, akinek a kedvezményre való jogosultságát megállapítják, jogosult lesz a 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményére (ami ált. iskola valamennyi évfolyamán 100 % 

kedvezményt jelent), valamint az évi 2 alkalommal kifizetendő egyszeri támogatásra. 

Családban élő gyermek esetében az egyösszegű támogatás összege 6.000,- Ft volt, de a 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt emelt összeg 

támogatásban részesült, melynek összege 6.500,- volt. A tartósan beteg kiskorú, illetve 

egyedülálló szülő esetében ez az összeg szintén 6.500,- Ft volt.  

Ezen kívül külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére is 

jogosulttá válik. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy a jegyző erre vonatkozó 

igazolása alapján az áram, illetve a gázszolgáltatóktól kérheti a védendő fogyasztók 

nyilvántartásába való felvételét. Ennek alapján különböző kedvezmények (részletfizetés, 

fizetési halasztás, előre fizetős mérő készülék felszerelése) igénybevételére jogosultak, illetve 

csak meghatározott feltételek fennállása esetén kapcsolhatók ki a szolgáltatásból.  

Egyes további kedvezményekre azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek jogosultak, akik hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek 

minősülnek.  
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Halmozottan hátrányos helyzet abban az esetben áll fenn, ha a szülők legfeljebb az általános 

iskola 8. osztályát fejezték be, ha hátrányos munkaerőpiaci helyzetűek, valamint, ha 

lakáskörülményük, lakókörnyezetük nem megfelelő. Hátrányos helyzet akkor állapítható meg, 

ha a fenti háromból, egy feltétel fennáll. Mindkét esetben alapfeltétel a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság.  

2021. dec. 31-én 13 gyermek esetében a hátrányos helyzet, míg 12 gyermek esetében a 

halmozottan hátrányos helyzet került határozattal megállapításra. A hátrányos helyzet és a 

halmozottan hátrányos helyzet megállapítása összesen  19 családot érintett. 

2021-ben 21 nyilvántartásba vett gyermek után került megállapításra gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság. 

2021. december 31-én 69 fő kiskorú és nagykorú jogosultat tartottunk nyilván. 35 család volt 

érintett a kedvezmény vonatkozásában, ebből 19 egyedülálló szülő. 

A kiskorúak tekintetében ez a szám az elmúlt évek adataihoz képest csökkenést mutat. Ez az 

adat a korábbi évek adataival összevetve már tendenciának tekinthető, amely egyrészt a 

gyermekes családok helyzetének javulását jelzi, amely örömteli változás.  

Másrészt viszont a csökkenést az is okozza, hogy a jövedelemhatár évek óta nem emelkedett, 

és a jövedelmek emelkedése miatt egyre kevesebben „férnek bele” a viszonylag alacsonynak 

tekinthető összegbe. 

2021. augusztusában 408.000,- Ft, míg novemberben 426.500,- Ft pénzösszeget kaptak 

kézhez az érintett szülők, illetve nagykorú gyerekek. 

Augusztus elején 42 gyermek 6.000.- Ft összegű, míg 24 gyermek 6.500.- Ft összegű Erzsébet 

utalványban részesült. 

Novemberben 44 gyermek kapott 6.000.- Ft összegű, 25 gyermek 6.500.- Ft összegű 

utalványt. 

A járvány miatt változó jogi szabályozás iránti pótigény 5 gyermeket érintett, összesen 

31.500,- Ft összegben. 

„A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról” szóló 4/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet alapján 18. életévét be nem töltött gyermek gondozása, nevelése 

jogcímén rendkívüli települési támogatásra jogosult az a szülő, illetve törvényes képviselő, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. Az ezen   rendelkezés alapján megállapítható 
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rendkívüli települési támogatás indokolt céljai: átmeneti nevelésbe vett gyermek családjával 

való kapcsolattartás elősegítése, gyermek betegségéből adódó költségek fedezése, tankönyv, 

tanszer, iskolai felszerelés vásárlása, iskolai tandíj megfizetése, iskolai kirándulás, táborozás 

költségeinek fedezése, iskolai étkeztetés, ruházat pótlása, gyógyászati-segédeszköz 

beszerzése.  

 

2021-ben 4.021.000,- Ft került megállapításra rendkívüli települési támogatás jogcímén. 19 

személy kiskorú gyermek gondozása, nevelése jogcímén kért támogatást, melynek nyomán 

635.000,- Ft került kifizetésre. 

 

A támogatás megállapítása iránti kérelem alapján indult eljárásokban szoros kapcsolatban 

állunk a családgondozókkal, sok esetben a támogatás összegét is ők veszik fel amiatt, hogy a 

pénz biztosan a megfelelő, segítendő célra legyen fordítva.  

 

A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli ellátásokon túlmenően Gárdony Város 

Önkormányzata évek óta részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerében, 

hogy segítse a felsőoktatásban részt vevő diákok tanulását. Az elmúlt évben hozott döntés 

alapján 12 fő felsőfokú tanulmányait folytató fiatal kapott összesen 750.000,- Ft összegű 

támogatást, melyet a megyei önkormányzat és az állami költségvetés kiegészít. 

Megállapítható, hogy a benyújtott kérelmek száma és így az e célra felhasznált összeg is évről 

évre csökken. 

A helyben közlekedő diákok részére az önkormányzat biztosítja az ingyenes autóbusz-

bérletet, melynek 2021. évi költsége 4.901.280,- Ft volt. Az e céllal felhasznált összeg a 

korábbi éveknél jóval alacsonyabb, mivel az iskolák 2020-ban több hónapon keresztül online 

oktatási módon működtek. 

 

A „születési hozzájárulás” jogcímen a városban lakóhellyel rendelkező szülők gyermekük 

születését követően ellátásban részesülnek, melynek összege 20.000 Ft volt. Az elmúlt évben 

99 gyermek születése után 1.980.000,- Ft került kiutalásra ezen a jogcímen.  

 

A gyermekvédelmi törvényben foglaltak alapján a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek a bölcsődében, óvodában és az általános iskola 1-8. 

osztályában ingyenesen étkeznek. A bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkeznek azok a 

gyermekek, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 
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kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavédelmi, egészségbiztosítási 

és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (2021-ben 144.717,- Ft-ot). 

 

A 3 és több gyermekes családok esetében az általános iskola 1-8. osztályában a gyermekek 50 

%-os kedvezménnyel étkezhetnek.  

 

Részben pályázati finanszírozásból az elmúlt évben befejeződött a gárdonyi iskolás korú 

gyermekek étkezésének helyszínéül szolgáló konyha és étkező épület felújítása, a felszerelt 

konyha ez év márciusában átadásra került, így a gyermekek az online oktatás megszűnését 

követően áprilisban birtokba vehették az új létesítményt. 

 

A 2017-ben bevezetésre került  szünidei gyermekétkeztetés szintén a gyermekvédelmi 

törvényben került szabályozásra.  

Ennek alapján az iskolai szünetek tartama alatt a települési önkormányzat a hátrányos 

helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek szülőjének kérelmére az iskolai szünet tartama alatti 

munkanapokon ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést.  

 

2021-ben az alábbiak szerint alakult a szünidei gyermekétkeztetés: 

- tavaszi szünet:  11 gyermek (3 érintett család ) 

               22 adag étel 

- nyári szünet:  17 gyermek (5 érintett család ) 

              641 adag étel 

- őszi szünet:  10 gyermek (3 érintett család ) 

                50 adag étel 

- téli szünet:  12 gyermek (4 érintett család ) 

                84 adag étel 

 

2021. évben az iskolai szünetekben összesen 797 adag étel került kiosztásra. 

Az étkezés biztosítására a Kék-tó Étteremmel kötött szerződést az önkormányzat, akik házhoz 

szállítják az ebédet. 

A korábbi évek adataihoz viszonyítva megfigyelhető, miszerint ahogy csökken a 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma, így csökken a szünidei 

gyermekétkeztetést igénybe vevők száma is. 
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Az elmúlt évben a bál bevétele alapján rekord nagyságú 986.000,- Ft pénzösszeg gyűlt össze 

az említett célra.   

A korábban jegyzői hatáskörben levő egyes hatósági intézkedések a járási hivatal hatáskörébe 

kerültek.   

A veszélyeztetett, illetve tankötelezettségüket elmulasztó gyermekek esetében a 

családgondozókkal, jegyzői gyámhatósággal továbbra is rendszeres munkakapcsolatban 

állunk. 

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások keretében 

önkormányzatunk gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátásaként bölcsődét, 

óvodákat, általános iskolai napköziket működtet és szükség esetén helyettes szülőt biztosít. 

 

A gyermekek napközbeni ellátása Gárdony közigazgatási területén 1 bölcsőde és 1 

óvodaintézmény 3 tagóvodája fenntartásával valósul meg.  

 

2014. óta működik az önkormányzati fenntartású Agárdi Tündérkert Bölcsőde, amely a múlt 

évben 2 csoporttal üzemelt, csoportonként 12, illetve 14 fővel.  

A bölcsőde működtetésére az elmúlt évben 35.778.622,- Ft-ot fordított az önkormányzat.  

Néhány évvel ezelőtt pályázati forrásból sor került a bölcsőde épületének felújítására, 

melynek során a külső hőszigetelési munkákat és a nyílászárók cseréjét végezték el.  

 

A bölcsődében az önkormányzat rendelete alapján 1.200,- Ft összegű gondozási díjat kell 

fizetni a tényleges igénybevételi napok alapján. Ezen túlmenően térítési díjat csak a 

gyermekek étkeztetéséért kell fizetni, annak a szülőnek, akinek havi jövedelme a 

jogszabályban meghatározott jövedelemhatárt meghaladja. 

 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy 4 csoportos új bölcsőde épület felépítése 

céljából, amely Gárdonyban, a Kossuth és a Jókai utca sarkán levő ingatlanon kerül 

megvalósításra. A pályázaton 533.501.675,- Ft támogatást nyertünk el, így a közbeszerzési 

eljárás nyomán a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek. 

A régi és az új intézménnyel teljes mértékben ki lehet majd elégíteni a bölcsődei férőhelyek 

iránti egyre növekvő igényeket.  
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A város lakosságának növekedése miatt az óvodai férőhelyek iránti igény évek óta 

folyamatosan nő. Az elmúlt 6-7 évben a 3 tagóvodában 6 új csoport került kialakításra új 

csoportszobák építésével, és a tornaszobák igénybevételével. A folyamat részeként a volt 

orvosi ügyelet épületét is át kellett alakítani, kettő óvodai csoport elhelyezése céljából. 

 

Az óvodás korú gyermekek elhelyezésének problémáját részben megoldja, ha a Református 

Egyházközség – az önkormányzattól megvásárolt ingatlanon – ez év nyarán birtokba veszi az 

általa épített óvoda épületet, és a Gárdonyi Tagóvodában felszabadulhatnak a jelenleg általuk 

használt csoportszobák. A gárdonyi és dinnyési tagóvodában szükségteremként funkcionáló 

tornatermek felszabadítására sajnos még nem kerülhet sor. 

 

A jótékonysági bál a COVID járvány miatt az elmúlt 2 évben elmaradt, így annak bevétele 

nem szolgálhatja a hátrányos helyzetű óvodás és iskolás gyermekek kirándulásának 

finanszírozását. 

 

A gyermekek átmeneti gondozására a törvényes képviselő ideiglenes akadályoztatása esetén 

kerülhet sor. Az átmeneti gondozást helyettes szülő révén biztosíthatja Önkormányzatunk. 

Gárdony Város Önkormányzat 1/2000. (I.30.) sz. rendeletével szabályozta a helyettes szülői 

tevékenységet.  

2021. évben átmeneti gondozás keretében helyettes szülői ellátás igénybevételére nem került 

sor.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése a gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatok ellátásával, 

amelynek az önkormányzat a FÓKUSZ Szociális Szolgálat keretein belül önálló szakmai 

egység működtetésével tesz eleget. 

 

A gyermekjóléti szolgálat néhány éve átalakult, tevékenységi köre a Gárdony, mint 

járásszékhely település által ellátandó család- és gyermekjóléti központ feladataival bővült. 

 

2018-tól az intézmény feladatköre ismét bővült, mivel ide tartozik az iskolai szociális munka 

járási szinten történő ellátása is. 
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BESZÁMOLÓ GÁRDONY VÁROS GYERMEKJÓLÉTI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

A. A járási illetékességű család- és gyermekjóléti központ Gárdony városában kifejtett 

tevékenységéről: 

 

A család- és gyermekjóléti központ fő feladataihoz tartozik, hogy elősegítse Gárdony város 

területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét. Segítséget nyújt a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, a 

gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve a gyermek családjába 

történő visszagondozásához.  

Ennek érdekében hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat lát el.  

 

A hatósági intézkedések közül leggyakoribb a védelembe vétel. Védelembe vételre akkor 

kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét a szülők, a család önkéntes együttműködés 

keretében nem tudják, vagy nem akarják megszűntetni, az alapszolgáltatás nem vezet 

eredményre vagy attól eredmény nem várható, de feltételezhető, hogy a gyermek családi 

környezetében még nevelhető. Továbbá védelembe vehető az a gyermek, akit bűncselekmény 

elkövetésével gyanúsítanak, valamint az a gyermek, aki 16. életévét még nem töltötte be és 

óvodai vagy iskolai igazolatlan hiányzásai meghaladják az 50 órát.  

Gárdony város területén lévő védelembe vett gyermekek száma 2021-ben: 8 fő. Ebből 5 fő 

lány és 3 fő fiú. A védelembe vétel okai között szerepelt a gyermek beilleszkedési és súlyos 

magatartásproblémája, a szülők életvitele, a gyermek bántalmazása, az 50 órát meghaladó 

iskolai igazolatlan hiányzás. Ezen kívül 9 esetben tett nemleges javaslatot védelembe vételre a 

központ. Ezekben az esetekben a gyermekek veszélyeztetettsége csak kis mértékben volt 

súlyos, ahol elegendőnek bizonyult a család alapszolgáltatás keretében történő 

családgondozás.  

 

2021-ben Gárdony területén ideiglenes hatályú elhelyezésre, a gyermek családból való 

azonnali kiemelésére nem került sor. Az ideiglenes hatályú elhelyezés a gyermek érdekében 

történő azonnali intézkedés, ha fennáll a gyermek súlyos veszélyeztetettsége, tehát testi, 

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

Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata során, ha a veszélyeztető körülmény továbbra 

is fennáll, akkor a gyermek nevelésbe vételét rendeli el a gyámhatóság. Nevelésbe vétel oka 

lehet, ha a veszélyeztetettség megszűntetése a szülő együttműködésével nem biztosítható, a 

gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás 

keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett 

megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható továbbá, ha a gyermek saját családjában 

történő gondozása, a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte, vagy más családi ok miatt 

nem biztosítható.  

Nevelésbe vett gyermekek száma: 10 fő. Ebből 3 lány és 7 fiú.  
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Két éven túl fennálló nevelésbe vétel során a gyámhivatal csak 2 évente vizsgálja felül a 

nevelésbe vétel indokoltságát. Ilyen esetben 4 alkalommal tett javaslatot a központ, 

mindegyik alkalommal a nevelésbe vétel fenntartására. 

 

Gárdony városban 2021-ben egy nevelésbe vett gyermek esetében került sor a nevelésbe vétel 

megszűntetésére utógondozás elrendelése mellett.  

 

Gyámhatóság hozzájárulásával, ha a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más 

családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg 

befogadja, gondozza és neveli, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A 

családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhatóság családba fogadó gyámul rendeli. A családba 

fogadás alatt a szülő felügyeleti joga szünetel, de a tartási kötelezettsége fennáll. A 

családbafogadást a gyámhatóság megszünteti, ha azt a szülő vagy családbafogadó szülő kéri, 

vagy ha annak fenntartása a gyermek fejlődését veszélyezteti.  

A településen 5 javaslat megtételére volt szükség 2021-ben, összesen 6 gyermek esetében. 

Mindegyik esetben sor került a családbafogadás elrendelésére.  

 

A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17.§-a jelzési, együttműködési 

kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, ha gyermek 

bántalmazását, elhanyagolását vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli. Az észlelő- és 

jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése és azok 

mihamarabbi enyhítése, megoldása, valamint a már kialakult veszélyeztetettség és 

krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma 

forrásának feloldása. 

A jelzőrendszeri tagok törvényi kötelezettségüknek eleget téve összesen 10 alkalommal tettek 

jelzést a gyermekjóléti központ felé.  

Jelzés érkezett: 

- 2 alkalommal oktatási intézményből 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt, 

- 4 alkalommal a Gárdonyi Rendőrkapitányságtól,  

- 3 alkalommal más településen működő gyermekjóléti szolgálattól, 

- 1 alkalommal a rendőrségtől és az oktatási intézménytől is érkezett jelzés kortárs 

bántalmazása miatt.  

 

A gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai: 

 

- pszichológus: 14 felnőtt és 33 gyermek, összesen 158 alkalom 

- Óvodai és iskolai szociális segítő:  

o csoportfoglalkozás: 344 gyermek, 91 alkalom 

o egyéni: 54 gyermek, 258 alkalom 
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- kapcsolat ügyelet: 1 család 2 gyermeke esetében, 2021. június 26-tól folyamatosan 

minden szombaton 10-12 között 

- jogi tanácsadás: 7 fő, 8 alkalom 

- mentálhigiénés segítség: 10 fő, 21 alkalom 

- mediáció: Gárdonyban élő nem vette igénybe 

 

A család- és gyermekjóléti központ telefonos készenléti szolgálatot biztosít a törvényi 

előírásoknak megfelelően. Célja, hogy a központ nyitvatartási idején kívül – éjszaka és 

hétvégén – felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást 

nyújtson. A készenléti ügyeletet ellátó esetmenedzsernek személyes intézkedésre nincs 

lehetősége, segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani. 2021-ben Gárdony terültén élő 

személy nem vette igénybe ezt a szolgáltatást.  

 

 

B.  A város intézményeinek gyermekvédelmi értelemben releváns tevékenységeinek 

összefoglalásához hagyományosan az észlelő- és jelzőrendszer éves tanácskozásának 

információit használjuk fel.   

Az éves szakmai tanácskozás (a településszintű jelzőrendszeri hálózat működésének minden 

tag részvételével elkészített írásbeli beszámolókon alapuló éves helyzetfeltárása, és annak 

rendszerezett visszacsatolása a szakma, a fenntartó, a helyi közösség számára) lehetőséget 

nyújt a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ munkájának megismertetésére, a lakosság 

bizalmának a megnyerésére, az észlelő- és jelzőrendszer elfogadottságára, hatékonyságának 

bemutatására. 

A jelzőrendszer működésének alapja a jelzések folyamatos fogadása és a rendszeres 

konzultáció. A jelzőrendszeri felelős által küldött egységes adattartalommal rendelkező 

jelentések, intézkedési terv, valamint a személyes megbeszélések alapján megállapítható volt, 

hogy a településen a jelzőrendszer működése megfelelő, eredményes. A jelzőrendszeri tagok 

többsége tudomásul vette, hogy törvényi kötelezettségük, hogy veszélyeztetés, elhanyagolás 

észlelése esetén jelzéssel éljenek a család- és gyermekjóléti szolgálat irányába, valamint, hogy 

részt kell vállaljanak a felmerült problémák megoldásában. A jelzőrendszeri tagok összetétele, 

működése megfelel a hatályos jogszabályban foglaltaknak, szakmai ajánlásnak és 

protokollnak.  

 

ÉVES GYERMEKVÉDELMI TANÁCSKOZÁS A 2021-ES ÉVRŐL 

2022. február 25. 
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A jelzőrendszeri tagok írásos beszámolóinak tartalmáról az alábbi tájékoztatást tudom 

adni:  

 

I. Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Az iskolában tanuló diákok száma: 330 fő, ebből 178 fő alsó tagozatos, 152 fő pedig felső 

tagozatos. 

- Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 0 fő. 

- Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:  

- étkezési támogatásban részesül: 78 fő 

- tankönyvtámogatásban részesül: 330 fő 

- A napközisek száma: 147 fő, ez 6 csoportot jelent. 

- tanulószobába járók száma: 31 fő, ez 2 csoportot jelent. 

- Magántanulók száma: 1 fő. 

 

Az alsó tagozatban a korrepetálásban részesülők száma változó. A szám attól függ, hogy ki 

milyen anyagrészből szorul segítségre. Ez első-negyedik osztályig heti 1 óra. A 7-8 

osztályosok délután heti 2 órában felvételi előkészítőn vehetnek részt. 

32 fő BTM-es és 19 SNI-s tanuló jár az iskolába. 

 

A hatodik és nyolcadik osztályosok minőségi csoportbontásban tanulják a matematika, illetve 

a magyar nyelv- és irodalom tantárgyakat. Az angol nyelvet is csoportbontásban tanulják 

ötödiktől nyolcadik osztályig. 

Iskolánk használható mozgáskorlátozottak számára. 

Az iskolában különböző szakkörök futnak korcsoportos bontásban (matek, sakk, angol, 

színjátszó, rajz, német, ECDL Start Modulra felkészítő, énekkar). 

Szabadidős programok: kézilabda. Az iskolában zeneiskola működik.  

Az alsó tagozatosok havonta egyszer játékos vetélkedőn vehetnek részt. 

A szorgalmi időszak végétől július 1-ig ingyenes napközis táborban vehetnek részt a tanulók 

az iskola területén, napi háromszori étkezés biztosításával. 
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Prevenciós jellegű programok: 

- Egészségnap 

- Jelentős prevenciós munka folyik az osztályfőnöki órákon 

- Az iskolai védőnő osztályonként évi egy-két órát tart felvilágosító, illetve egészségmegőrző 

jelleggel 

 

Észlelt problémák: 

• magatartási problémák  

• szülői elhanyagolás 

• veszélyeztetés 

 

A nevelési tanácsadóba 13 tanulót küldtek (felülvizsgálatra 10, új vizsgálatra 3 tanulót 

küldtek). 

 

A gyermekvédelmi felelős a járványhelyzet miatti lehetőségekhez képest megtartott 

jelzőrendszeri ülésen minden esetben részt vett. 

 

II. Gárdonyi Óvoda 

 

Településünkön 4 óvoda működik. 

Gárdonyban 144 gyermek jár óvodába, 65 lány és 79 fiú. 

A posta úti épületbe 101 gyermek, 44 lány és 54 fiú. 

A Gárdonyi Géza utcai épületben 43, 21 lány és 22 fiú. 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermek: 4 

- Beilleszkedési nehézségű: 9 fő 

- Nagycsaládos: 38 fő 

 -Ingyenes étkeztetésben részesül: 124 fő (4 gyermek külön étrend alapján étkezik 

ételallergia miatt) 

-Térítési díjat: 33 család fizet 

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 4 fő 

- Nevelésbe vett: 1 fő 

-Alacsony jövedelmű családból: 71 fő 
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Gyógytestnevelés, logopédia és szenzomotoros fejlesztés hozzáférhető. 

 

Kiemelt feladatuknak tekintik az egészséges életmódra nevelést, a mozgásigény kielégítését, a 

környezeti nevelést. Ma már az egyik fő feladatnak tekintik a tehetség azonosítást, az 

önmegvalósítás lehetőségét. Pedagógiai programunk kiemelt része az egészséges életmódra 

nevelés, a gyermekek fejlődésének nyomon követése, mind a testi, mind érzékszervi, értelmi, 

mozgásos funkciók, részképességek tekintetében.  

Az óvoda pedagógushiánnyal küzd. Két csoportban pedagógiai asszisztens váltja a délelőttős 

óvónőt. 

Nehézséget okoz a kapcsolattartásban a járványhelyzet. Járványügyi Házirend bevezetésével 

vizsgáltuk óvodánk kockázati forrásait és rendelkezéseket hoztunk a fertőzésforrások minél 

alaposabb lecsökkentésére. A mindenre kiterjedő, alapos, folyamatos fertőtlenítés mellett 

szabályoztuk az óvoda épületében való tartózkodást. Ennek értelmében a szülők az óvoda 

ajtajában adják át gyermekeiket az óvodai dolgozóknak, ami nem kis munkarendszervezést, a 

gyermekek fogadására, öltöztetésére, csoportba kísérésére fordított időt és energiát követel a 

dolgozóktól. A szülők a rendelkezéseket, kiadott szabályokat elfogadták. Zárt facebook 

csoportot osztottak meg a szülőkkel, amiben segítették a szülő és a gyermek közös munkáját 

(rajz, verselés, játék, stb.). 

Mégsem ez okozza számunkra a legtöbb szomorúságot a járványhelyzettel kapcsolatban, 

hanem a sokféle, óvodánk hagyományává vált programról, jeles napról, családi eseményről, 

kirándulásról való lemondás. Bízunk benne, hogy a tavaszi hónapokra már újra a megszokott 

óvodai életet tervezhetjük. A járványhelyzet alakulásával folyamatos a kapcsolattartás az 

egészségügyi szolgáltatással - gyermekorvossal és védő nénivel is. Rendszeres, jól működő 

kapcsolatot tartunk fent a gyermekek egyéni fejlődésének elősegítése érdekében. 

Az óvoda gyermekorvosa nem csak a szülőket látja el tanáccsal, hanem tájékoztatást ad az 

óvodai dolgozóknak a gyors segítségnyújtásról. Nagyobb hiányzást okozó megbetegedések 

kapcsán tájékoztat a megelőzés, illetve a visszaesés lehetőségeiről.  

A szűrővizsgálatok elvégzésével pedig segíti a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésben 

való részvételét. Sok segítséget kapunk a vírushelyzet alatt a gyermekek óvodai hiányzásainak 

megítélésében és igazolásában. 

A családokban jelentkező hátrányok leküzdése, kompenzálása, valamint a gyermekek 

megfelelő családi hátterének minél biztonságosabb kialakítása érdekében, jól együttműködő 

kapcsolatot ápol a családsegítő szolgálattal. A jelzőrendszer működését megfelelőnek ítéli. 
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 A jelzett esetek megvizsgálásában, megoldásában és nyomon követesében segítséget kaptak a 

Fókusz Szociális Szolgálat munkatársaitól. A jelzőrendszeri ülések sok segítséget nyújtanak a 

gyermekvédelmi feladatok hatékony ellátásában.  

A Fókusz Szociális Szolgálat rendszeresen támogatja a rászoruló családokat 

élelmiszeradományokkal. 

A Fókusz Szociális Központ óvodai és iskolai szociális munkás munkatársai heti 

rendszerességgel látogatják az óvodákat, az ő támogatásukkal valósult meg a „Nyugi ovi” 

programsorozat, melyben mesék, játékok segítségével fejlesztik a gyermekek szociális és 

érzelmi kompetenciáit, segítik a mentálhigiéniás érzékenység kialakulását. 

Sikeres pályázattal tagságot nyertünk a „Boldogságóra” program szakmai hálózatába a 

2021/2022-es tanévtől. 

 

 

III. Agárdi Óvoda 

 

Hét csoporttal működik. 

- Hátrányos helyzetű: 1 fő 

- Csonka családban: 10 fő 

- Sajátos nevelési igényű gyermek: 2 

Az elmúlt évekhez képes megnövekedett a BTM-es gyermekek száma. 

 

Március- április folyamán intézmények bezártak, ügyelet volt az intézményekben. Az 

ügyeletet egyre több szülő vette igénybe. 

A nyári időszakban az előző évekhez képest több gyermek járt óvodába. 

Minden hétre terveztek közös tevékenységet: aszfaltfestés, sportdélelőtt, zenés délelőtt, 

gyurmázás, vízipisztolyozás. 

Az óvodai programokat a gyermekek részére az intézményben szülők nélkül tartották meg 

(pl.: autómentes világnap, zene világnapja, Márton-nap, gesztenyegyűjtés). 

A megtartott jelzőrendszeri üléseken reszt vettünk. 

2021. évben nem sok eset volt, ahol a gyermekvédelemnek kellett volna intézkednie. 

2 esetben mentünk családlátogatásra, ahol a problémákat beszéltük meg a szülőkkel. 
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IV. Dinnyési Óvoda 

 

Három, vegyes életkorú csoporttal működik, összesen 62 fővel. 

Az óvodai férőhelyek száma 80 fő. 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 0 fő 

Rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők száma: 0 fő 

Térítésmentesen étkezik 16 fő. Tartósan beteg van a családban 2 fő esetén. 12 gyermek 

érkezik nagycsaládból. Tanköteles korú gyermekek száma 17 fő. 

Aktuális állapotfelmérési vizsgálatra 4 gyermeket küldtek a pedagógiai szakszolgálathoz. 

BTM-es gyermekek száma: 4 fő. 

Logopédiai ellátásban 12 gyermek részesül. 

Gyógytestnevelő a járvány miatt nem áll rendelkezésre. 

Fejlesztő foglalkozásokban részesülő gyermekek száma 3 fő. 

SNI-s gyermekek száma: 1 fő. 

Bántalmazásra utaló jeleket, egészségügyi veszélyeztetettséget nem tapasztaltak az óvodában. 

A gyermekjóléti szolgálat felé jelzés 1 db. 

A fogadóórákat megfelelő óvintézkedések mellett, előre megbeszélt időpontokban vagy 

online tartották. A szülői értekezleteket az udvaron vagy online tartották. 

A csoportokat érintő információáramlásra saját, zárt facebook fiókot hoztak létre. 

Az ünnepeket zárt keretek között, szülők jelenléte nélkül tartották meg. 

 

 

V. Védőnői szolgálat 

 

Területünkön a védőnői szolgálat 5 védőnői körzetben működik (4 területi és egy iskola-

egészségügyi). 

 

Az iskolavédőnő 2 alapoktatási intézményben látja el feladatait. 

Az összes ellátandók száma: 948 fő. 

A Fókusz Szociális Szolgálattal 2020. március 25-től szoros munkakapcsolatban állt. 

A Fókusz Szociális Szolgálat által megtartott jelzőrendszeri üléseken részt vett. 

A járvány miatt munkaköri feladatai átmenetileg megváltoztak. 
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A területi védőnők tevékenységüket a családok otthonában, tanácsadókban, valamint a 

napközi-otthonos óvodákban végzik. Hozzájuk tartozik minden várandós anya és a 0-6 éves 

korú gyermekek gondozása.  

 

- A gondozott gyermekek száma: 818 fő.  

- Várandós anya: 63 fő.  

 

A védőnői munka során tapasztalt problémákat a következőképpen foglalták össze:  

- csecsemő súlygyarapodási problémája 

- szülők nem megfelelő hozzáállása (türelmetlenség, minőségi idő hiánya, 

felelősségvállalás hiánya) 

- kommunikációs problémák, összezártság miatti feszültség 

- COVID-19 járványhelyzetből adódó félelem 

- munkanélküliségből adódó létbizonytalanság 

- a járványhelyzet miatt a gyermekek és a szülők társas kapcsolatai megszűntek, emiatt 

a gyermekek visszahúzódóvá váltak, nehezen tudtak újra együtt játszani társaikkal 

 

Javaslatuk a gyermekek helyzetének javítására: 

- Felajánlott ruhák, felszerelési tárgyak, pelenka eljuttatása rászorulókhoz 

- Szervezett programok ismertetése a családokkal 

- A szülők oktatása alapvető háztartási ismeretekre 

- Megfelelő megélhetést biztosító munkahelyek, amely mellett jusson elegendő 

minőségi idő a gyermekre 

- Álláskeresés segítése 

- Ötletek adása szülőknek a hasznos időtöltéshez, szabadidő megteremtésére a 

vírushelyzetben  

- A szülők tanítása „hisztikezelésről”, türelemre, jobb időbeosztásra, egymás közötti 

anya-apa feladat felosztásra 
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A területi védőnők a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködését rendszeresnek ítéli, ami 

tartalmazza a kapcsolattartást, jelzést- visszajelzést, esetmegbeszéléseken, 

esetkonferenciákon, jelzőrendszeri üléseken való részvételt. Tapasztalataik szerint a 

gyermekvédelemben dolgozó munkatársak együttműködőek, készségesek és segítőkészek. 

 

 

VI. Iskolai szociális segítő 

 

A 2021. évben összesen 91 alkalommal tartottam csoportfoglalkozásokat, össz. 344 elért 

gyermeknek, és 258 alkalommal végeztem egyéni beszélgetéseket, össz. 54 személynek, 

ebből 21 volt gyermek. 

A gyermekekkel való egyéni beszélgetések, játékok, és a pedagógusokkal való konzultáció 

után 1 alkalommal küldött az iskola jelzést, adott gyermek ügyében, egy alkalommal pedig én 

tettem jelzést, a pedagógusokkal való konzultáció után. 

5 olyan gyermekkel is foglalkoztam, akik alapellátásban voltak, ebből 2 gyermekkel a 

gyermekintézményben, 3 fővel pedig a Családsegítő Szolgálatnál. 

A pedagógusokkal rendszeresen konzultáltam, és azoknak a gyermekeknek az esetében, akik 

nincsenek alapellátásban, a szülőkkel is. 

Csoportos, prevenciós foglalkozások: 

Az év első felében A Gárdonyi G. Általános Iskolában a 3.b. osztályból tartottam 5 

gyermeknek kiscsoportos foglalkozásokat, valamint az egész osztálynak 2 alkalommal, és az 

5.a. osztályban több alkalommal csoportfoglalkozást, a 6.a. osztályban pedig 1 alkalommal 

konfliktuskezelésre volt szükség. 

A Chernel I. Általános Iskola és Gimnáziumban pedig, az 1.b. osztályban, és a 6. a és b. 

osztályokban tartottam prevenciós foglalkozásokat. 

Az online oktatás utáni időszakban, óvatosságból, az iskolákkal való közös megegyezés 

alapján, nem tartottam csoportos foglalkozásokat, csak a kiscsoport foglalkozásit tartottuk 

meg, a járványügyi szabályok figyelembevételével. Ebben a közel 2 hónapban az egyéni 

foglalkozásokon volt a hangsúly. 
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Nyáron a Chernelben 2 alkalommal tartottunk tábori foglalkozást, a kolléganőkkel közösen, 

84 és 65 gyermeknek, valamint a csiribpusztai gyerekeknek is 1 alkalommal. 

2021. szeptember után, a Gárdonyi G. Általános Iskolában egyéni foglalkozásaim voltak, de a 

Chernelben a 2.b. és a 4.b. osztályoknak rendszeresen tartottam foglalkozásokat, és a 3 elsős 

osztályból, összesen 4 fiúnak kiscsoportos foglalkozásokat, szociális kompetencia fejlesztés 

témában. A pákozdi iskolában pedig, kolléganőmnek, Krüzselyi Orsolyának segítettem 

levezetni pályaorientációs foglalkozásokat, a 8.a. osztályban. 

Az óvodákba összesen 3 csoportba jártam ki rendszeresen, valamint az 5 alkalmas „Nyugiovi” 

bábos programot is elvittük a Gárdonyi Posta utcai óvoda 5-5 csoportjába, kolléganőmmel, 

Arató-Kerékgyártó Melindával együtt. Erről a Jelzőrendszeri ülésen előadást is tartottam. 

Az év folyamán rendszeresen részt vettem a jelzőrendszeri üléseken, a családsegítő 

kolléganőkkel tartott megbeszéléseken, és az óvodai-iskolai szociális segítő kolléganőkkel 

való megbeszéléseken is. 

 

VII. 

Fókusz Szociális Szolgálat 

 

2016. január 1-étől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy 

szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten Család-és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten Család-és gyermekjóléti központ keretében.  

 

Az ellátottak köre: 

Az alapszolgáltatás minden helyi lakos, vagy itt tartózkodó személy számára hozzáférhető és 

ingyenes. 

Az ellátott személyek és családok szinte egyöntetűen jellemezhetőek: 

• az alacsony jövedelemmel 

• életvezetési problémákkal 

Igen gyakran jellemezhetőek: 

• tartósan munkanélküli családtaggal 

• rezsitartozással 

• krízishelyzetek előfordulásával 
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Csoportonként eltérő mértékben jellemezhetőek: 

• lakhatási problémákkal 

• hajléktalansággal 

• fogyatékossággal 

• szenvedélybetegséggel és/vagy pszichiátriai betegséggel 

• egészségügyi problémákkal 

• csökkent munkaképességgel 

• magányossággal (főképp idősek esetében) 

• gyermeknevelési problémákkal 

• kiszolgáltatott személyek veszélyeztetettségével 

 

Szociális, mentális, életvezetési problémával küzdők számára az életvezetési képesség 

megőrzése céljából tanácsadást, családgondozást, egyéni esetkezelést, és a csoportos 

programok lehetőségét biztosítjuk. Az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők 

számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzájutást elősegítjük, információt nyújtunk a helyben elérhető támogatásokról. 

Folyamatosan közvetítünk adományokat. Szükség szerint közreműködünk albérletkeresésben. 

Ügyfeleink számára szükség esetén pszichológiai, jogi, társadalombiztosítási tanácsadást 

nyújtunk. A szenvedélybetegek, pszichiátriai problémával küzdők esetében az egészségügyi, 

illetve speciális ellátásokhoz jutást szorgalmazzuk. 

Az alapszolgáltatás keretében végzett tevékenységet- a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, 

mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- a szükséges mértékig kiterjesztjük az igénybe 

vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. 

 

Személyi feltételek: 

A gyermekjóléti szolgáltatást 3 fő szociális munkás végzettségű személy látta el, sajnos 

jelenleg az egyik álláshely betöltetlen.  

 

2020-ban 41 esettel dolgoztunk.  

Rövid időtartamú szolgáltatásban részesültek száma 32 fő. 
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Esetnek azt tekintjük, ahol egynél több érdemi találkozásra volt szükség a folyamat viteléhez. 

 

2021-ban a gondozási esetek száma 

 

Kezelt esetek a fő problémák szerint: 

1. Anyagi: 6 

2. Gyermeknevelési: 1 

3. Magatartás, teljesítményzavar: 6 

4. Családi konfliktus: 16 

5. Szülők, család életvitele: 2 

6. Szülői elhanyagolás: 4 

7.  Családon belüli bántalmazás: 5 

 

A szakmai tevékenységünk adatai: 

1. Információnyújtás: 370 

2. Segítő beszélgetés: 341 

3. Hivatalos ügyekben való közreműködés: 22 

4. Családlátogatás: 89 

5. Közvetítés más szolgáltatáshoz: 7 

6. Esetkonferencia: 8 

7. Adományozás: 1080 

8. Pszichológiai tanácsadás: 43 

9. Jogi tanácsadás: 10 

10. Mediáció: 5 

 

2021. évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma összesen 39 volt. 

1. Egészségügyi szolgáltató által: 3, ebből védőnői jelzés: 3 
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2. Közoktatási intézmény: 13 

3. Rendőrség: 5 

4. Állampolgár: 10 

A gyermekjóléti szolgálat által ellátott bántalmazott gyermekek száma:  

- fizikai: 2 fő 

A gyermekjóléti szolgálat által ellátott elhanyagolt gyermekek száma:  

- fizikai: 1 fő 

A szabálysértést elkövetett gyermekek gondozási eseteinek száma: 0.  

 

Az alapszolgáltatás 2021. évben a Csiribpusztán élő gyermekek számára 4 napos napközis 

tábort szervezett, melyben az iskolai szociális munkások is közreműködtek. Tartottunk 

játszónapot négy alkalommal is. Mozizással készültünk a gyerekeknek pattogatott kukoricával 

és üdítővel.  

A nyári szünidőben a klienskörünkben szereplő gyermekekkel ellátogattunk Budapestre és 

megnéztük az Országházat, a parlament szépségét idegenvezető mutatta be a gyermekek és a 

szülők számára. A csoport 90%-a először láthatta Magyarország törvényhozó helyét. A 

kirándulás után az ebédet a McDonald’s étteremben fogyasztottuk el. A gyermekek részére 

nagy élményt jelentett a tömegközlekedésen való részvétel. 

2022-ben, amint lehetőség nyílik rá, szeretnénk folytatni a járvány előtti hagyományokat. A 

kézműves foglalkozásokat havi egy alkalommal tervezzük megtartani. Célunk a foglalkozás 

helyét adó buszmegálló családias berendezése. Szituációs gyakorlatokkal is szeretnénk 

bővíteni foglalkozásainkat. A gyakorlatok különböző élethelyzetekre való felkészítés célját 

szolgálják.  

2022-ben szeretnénk még több lehetőséget feltárni és energiát fektetni a Csiribpusztán 

működő közösségi szociális munkába.  

 

2018. decemberében szerződést kötöttünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. 

Ezt a szerződést 2022. évben 2 évre meghosszabbította velünk az egyesület. A szerződés 

értelmében hétfőtől csütörtökig a gárdonyi Aldi Áruházból elhozhatjuk az élelmiszert, mely 

átlagosan napi 80 kilogramm. Elmondhatjuk, hogy naponta 5-6 családot tudunk 

élelmiszercsomaggal támogatni, melyben található pékárú, zöldség, gyümölcs, időnként 

tejtermék vagy felvágott, esetleg tojás. Eddig közel 70 családot támogattunk.  
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Az élelmiszert helyben történő kiosztással adjuk a rászoruló családok részére. Az 

Élelmiszerbank tájékoztatása alapján 2022. februárjáig 12809 kg élelmiszer került elhozatalra, 

melynek értéke 13.732.650 forint. 

 

A központi gyermekétkeztetésben a nyári időszak alatt 14 fő gyermek 43 napon keresztül 

részesült, ez 641 adagot jelentett.  Tavasszal 11 fő gyermek 2 napon át, ősszel 10 fő gyermek 

5 napon át, télen pedig 12 fő gyermek 7 napon át részesült egy tál meleg ételben.  

A Kék Tó Étterem az ételt házhoz szállította.  

 

Együttműködtünk a Református Egyházközösséggel, a Polgári Körökkel és civil 

szervezetekkel. A szervezetekkel jó az együttműködésünk, a jövőben is számítunk 

munkájukra. 

 

Teljes körű jelzőrendszeri ülést a Covid vírushelyzetre való tekintettel 4 alkalommal 

tudtunk szervezni, amelyeken Molnár Tamás intézményvezető bemutatta az új telephelyen 

lévő intézményünket, Rabi József a Szolgálat gyermekpszichológusa előadást tartott az 

LMBTQ -ról politikamentesen, bemutatásra került a „Nyugi ovi” program az iskolai szociális 

munkások részéről, bemutatkozott az Egészségdokk közhasznú alapítvány. 

Esetkonferencián a meghívott társszakmák képviselői megjelentek. A problémakezelés, 

információátadás hatékonynak bizonyult. 

 

A jövőre vonatkozó terveink között szerepel: 

- Civil önkéntesek keresése hiányt pótló ellátásra 

 

Minden évben pályázatot adunk le klienseink részére a Fehérvár Travel Közhasznú 

Alapítvány a Rászorultakért alapítványhoz. 2021-ban a nyertes pályázataink száma 1 volt, aki 

12-szer 5 ezer forintban részesült. 

 

 

         Molnár Tamás 

         FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetője 
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A városban működő civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködés igen 

gyümölcsöző, ezen szervezetek több feladat, szolgáltatás biztosításában részt vesznek. Az 

Agárdi és Gárdonyi Polgári Körök a megelőző években több alkalommal nyújtottak 

pénzügyi támogatást többgyermekes családok részére iskolakezdéshez, illetve 

táboroztatáshoz, súlyos válsághelyzetek megoldásához.  

 

Az általuk szervezett nyár végi jótékonysági vásárok bevételéből rendszeresen sok diák 

részesült írószer vásárlási utalványban.  

A járvány miatt az elmúlt 2 évben ilyen jótékonysági vásárok szervezésére nem volt 

lehetőség, de Karácsony előtt magánszemélyek felajánlása alapján több rászoruló család 

részére tudtak ajándékcsomagot eljuttatni. 

 

A Polgári Körök jó kapcsolatot tartanak fenn a többi civil, egyházi és szociális szervezettel.  

 

A városban civil szervezetként működő Látótér Alapítvány kiemelten a hátrányos helyzetű 

személyek, így a gyermek- és fiatalkorúak számára nyújt segítséget az oktatási, kulturális és 

szociális értékek és egyéb, más, életminőséget javító szolgáltatások igénybevételéhez. Az 

önkormányzat a Gárdony, Bóné K. u. 9. szám alatti ingatlannak az alapítvány részére történő 

bérbeadásával segítséget nyújt céljának megvalósításához. 

 

A Református Egyházközség által szervezett programok (táncház, gyermeknap, egyéb 

gyermekprogramok, előadások) is színesítik a gyermekek és a fiatalok kikapcsolódási 

lehetőségét. 

 

A kulturált időtöltésre a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ által szervezett 

programok is sok lehetőséget nyújtanak, bár a járvány az elmúlt 2 évben erre is erősen 

rányomta a bélyegét. 

 

Az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál is 

sok színes programot, aktív lehetőséget kínál a gyermekek számára bölcsődés kortól egészen 

középiskolásig a szabadidő hasznos eltöltésére. 1 év kihagyás után tavaly és ez évben újból 

sikerült megtartani a nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényt. 

 



 24 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Összességében megállapítható, hogy Gárdony Város Önkormányzat az 1997. évi XXXI. 

Gyermekvédelmi törvény által meghatározott valamennyi kötelező feladatának ellátásához a 

szükséges feltételeket megteremtette, és azt folyamatosan biztosítja. 

 

Kérem, hogy az értékelést megvitatása után szíveskedjenek elfogadni az alábbi határozatot. 

 

 Határozati javaslat: 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

A bölcsődei ellátás teljes körű biztosítása céljából benyújtott elnyert pályázat alapján a 

bölcsőde építésére 533.501.675,- Ft-ot fordíthat az önkormányzat pályázati forrásból. A 

vállalkozó a munkaterületet átvette és hamarosan megkezdi az építkezést. Az új bölcsőde 

átadása után várhatóan 2023. őszétől a jelenlegi 2 csoport mellett újabb 4 csoportban tudjuk 

biztosítani a bölcsődés korú gyermekek gondozását. 

Az óvodás korú gyermekek teljes körű elhelyezése érdekében átalakított 2483 Gárdony, 

Gárdonyi Géza u. 4. szám alatti ingatlan további igénybevételére 2022. őszétől nem lesz 

szükség. 

Az új Református Óvoda ez év nyarán történő átadását követően a Gárdony, Posta utcai 

óvodában az Életfácska Református Óvoda által használt 3 csoportszoba felszabadul. 

Mindezekkel a város óvodás korú gyermekeinek teljes körű elhelyezése biztosított lesz. 

Határidő: a döntések megvalósítására: folyamatos 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

Gárdony, 2022. május 17. 

 

 

        Jankovics Zoltánné 

                            jegyző 

 
 

Készítette: Jankovics Zoltánné jegyző 

     Molnár Tamás Fókusz Szociális Szolgálat vezetője               


