
B E S Z Á M O L Ó 

/MEDINA/ 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

 

    A települési önkormányzatok képviselő-testületének a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer 

áttekintése céljából évente átfogó értékelést kell készíteni. 

Erről a többször módosított 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.), a Gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény 96.§./6/ bekezdése a következőképen rendelkezik: 

 „(6) A települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról minden év május 31-éig – 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, illetve a megyei fenntartó felé, amely 

hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 

tájékoztatja.” 

 

A beszámoló a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében rögzített tartalmi 

követelmények alapján készült el, amely az alábbi kérdéskörökből áll: 

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

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

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

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

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 

megállapítások bemutatása. 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása. 

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

ilyen program). 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés. 
 

Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra 
 

Évek 2012 2013 2014 2015 2016 

Állandó népesség  

január 01. napján 

807 806 813 825 810 

Születések száma 8 5 4 13 8 

Halálozások száma 9 9 9 13 

 

8 

Állandó népesség korcsoport szerint 

0-2     év 14 18 18 24 28 

3-5     év 33 27 25 17 21 

6-14   év 71 68 77 83 77 

15-17 év 27 34 28 26 24 

18-60 év 502 496 483 508 492 

61 év-fölött 160 163 168 167 168 

0-18 éves 153 155 159 161 168 

 

Településünk lakossága az elmúlt öt év állandó népesség számát nézve 2 fővel csökkent.



 Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

- a Gyvt. 151.§.(5) bekezdésének a./ és b./ pontjában meghatározott gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének 

(- bölcsődés, óvodás, 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az 1993. évi III. törvény hatálya alá 

tartozó( és az abban meghatározott életkorú gyermek) intézményben elhelyezett gyermek  

után az intézményi térítési díj 100 %- át, ) 

- a Gyvt.20/A.§- ban meghatározott természetbeni támogatásnak 

- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. 

 

A gyámhatóság (jegyző) a Gyvt. 20/A §- a alapján annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 

akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága: (52 fő) 

 - a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

 - a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt 2014. november óta fogyasztásra készétel, ruházat, 

valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában. A támogatás 

esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény 

elfogadásával egyidejűleg dönt. 

 

A gyámhatóság (jegyző) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg 

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,  ( 39.900,- Ft  ) abban 

az esetben, 
 ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

 ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

 ha a nagykorúvá vált  gyermek megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek (nappali  

tanulmány, életkor)  (9 család jogosult). 

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, ( 37.050,- Ft) 
a fent nem sorolt esetben ( 14 család jogosult).  

 

A megállapítás további feltétele hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó 

vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a törvényben meghatározott 

értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell 

érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön- külön számítva 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszsorosát, (570.000,- Ft) vagy együtt számítva az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,- Ft) meghaladja. Nem 

számít vagyonnak a kérelmező által lakott ingatlan. 

 

A szociális törvény 10.§. alapján a jövedelemszámításnál az irányadó időszak - a kérelem 

benyújtását megelőző hónap. 

 

Az egy főre jutó jövedelem számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy 

lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező  

- szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

- a 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 



- a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 

- a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 

- korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg és fogyatékos gyermeket, 

- a felsoroltakba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

 

A feltételek fennállása esetén a jegyző egy év időtartamra, de legfeljebb  

- a nagykorúvá vált gyermek esetén 23. életévének betöltéséig, ha nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy ha felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatás tanul 25. életévének betöltéséig állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot. 

 

2016. év évben 52 gyermek részére 5.800-Ft/fő összegű pénzbeli, természetbeni (Erzsébet- 

utalvány formájában) állapított meg a település jegyzője.  

 

Medinán 2016. évben kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra – tartási kötelezettsége 

alapján - 1 gyám volt jogosult.  
A családok számára nagy segítséget jelent a kedvezményben részesülő gyermek ingyenes 

étkeztetése, ami havonta több ezer forint kiadástól mentesíti a szülőket, mivel a 

gyermekvédelmi törvény 151. §. (5) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermeknek ingyenes a gyermekétkeztetés a bölcsődében, az 

óvodában, és az 1-8 osztályos tanulók esetében. 

 

A családok jelentős része a családi pótlék vagy iskoláztatási támogatás, valamint a 

gyermekvédelmi kedvezmény alapján biztosított – ingyenes tankönyv, ingyenes étkeztetés, 

tandíjmentesség - nélkül nem is tudná a létfenntartását biztosítani. Jellemző, hogy a 

természetbeni támogatásokat, kedvezményeket az abban részesülők nem tekintik 

támogatásnak. 

 

 

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 121.§ „Értelmező rendelkezéseiben” az 

alábbi módon határozza meg a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet: 

hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e 

csoporton belül 

halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét 

ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek 

három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb 

az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzetközi köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 27.§ (2) bekezdése alapján: „A nevelési-oktatási intézmény tájékoztatást ad a 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, tanulót a nevelési-oktatási 

intézménnyel fennálló jogviszonyával összefüggésben megillető kedvezményekről, 

juttatásokról, pályázati lehetőségekről.” 



Kedvezményre jogosult gyermek a gyermekvédelmi törvényben meghatározott normatív 

kedvezményre, - bölcsődés, óvodás, és 1-8. évfolyam után az intézményi térítési díj 100%-

ára-, évente két alkalommal egyszeri támogatásra jogosult, és külön jogszabályban 

meghatározott kedvezményekre. (pl. térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak, nem 

szedhető tőlük térítési díj, pl. művészeti oktatásra. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

az oktatási intézményén keresztül pályázaton vehet részt. (pl. Útravaló ösztöndíjprogram.) 

Felsőfokú oktatásba történő felvételnél plusz pontokat jelent a továbbtanuló korábban 

megállapított HHH igazolása. 

A 149/1997. (IX.10.)  Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazta azt a nyilatkozatot, amit 

a szülő önkéntesen töltött ki, és ezen kérelmezhette a halmozottan hátrányos helyzet 

igazolását. A nyilatkozat célja annak megállapítása, hogy a hátrányos helyzetű gyermek, 

tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. Amennyiben a szülő nyilatkozatában hozzájárulást ad, 

akkor a jegyző a nevelési-oktatási intézmény részére a nyilatkozatot másolatban megküldi. Ez 

esetben a nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozaton szereplő személyes adatokat 

jogszabályban meghatározott módon kezeli, továbbá a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság, a halmozottan hátrányos helyzet megszűnéséről a nevelési-

oktatási intézményt tájékoztatja. 

Amennyiben a szülő nem ad hozzájárulást, akkor a nevelési-oktatási intézményt a szülő 

tájékoztatja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról. Ez esetben köteles a szülő a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos helyzet 

megszűnéséről tájékoztatni a közoktatási intézményt.  

A gyakorlatban nehéz precízen és hűen tükrözni a településen élő halmozottan hátrányos 

gyermekek számát. A kedvezmény megállapítása során minden esetben megtörténik a szülő 

tájékoztatása, mivel ezt a jogszabály előírja.  

 

Néhány szülő a kellő szintű tájékoztatás ellenére sem látja át a halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítása alapján keletkező előnyöket, - így a feltételek fennállása esetén sem tölti ki a 

nyilatkozatot, és nem is kéri a jegyzőtől a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének 

megállapítását. 

Medinán - hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: 10 fő, 
                - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: 13 fő volt. 

 

Az oktatási intézményen belül biztosított ellátásokat az iskola beszámolója tartalmazza. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettségének megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 

valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatásokat a képviselő-testület a 

Paks Kistérségi Szociális Központ, Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja.  

 

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

értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat feladata, hogy hozzájáruljon a gyermekek egészséges 

testi, lelki, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzéséhez, 

illetve, a meglévő veszély elhárításához. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, a Paks Kistérségi Szociális Központ családsegítője 

látja el Medinán, ahol a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségének 



hivatalos helyiségében, minden héten, csütörtök és pénteki napokon van ügyfélfogadás, illetve 

ha szükséges, a hét többi napján, soron kívül is. 

 

Alapellátásban részesülő gyermekek száma 
 

A 2016-os évben az alapellátásában gondozottak száma: 2 család, 7 gyermek. 

A 2016-os évben a védelembevétel keretén belül gondozottak száma: nem volt. 

A 2016-os évben az utógondozottak száma: nem volt. 

 

A gyermek veszélyeztetettségének okai 

 

- Anyagi jellegű: a gondozottak többsége munkanélküli – alacsony iskolai végzettséggel – 

segélyekből élnek, vagy pedig alacsony jövedelemmel rendelkeznek. 

- Gyermeknevelési hiányosságok is vannak: néhány családban nem megfelelőek a szülői 

attitűdök, illetve a túlterhelt, sokat dolgozó szülők nem képesek megfelelő iránymutatást, 

odafigyelést nyújtani gyermekeiknek. 

- Családi konfliktusok: melyek egyrészt a szülők között, másrészt a szülő – és a gyermek/ek 

között zajlottak. Egyes esetekben a rendőrség közbelépése is indokolt volt, melyről írásos 

tájékoztatót kapott a Gyermekjóléti Szolgálat. 

- Felmerült a gyermekeknek felróható magatartás – teljesítmény zavar. 

- A szülői elhanyagolás, a család túlságosan szabados életvitele, a megfelelő szülői szigor 

hiánya is problémaként jelentkezett egyes családoknál. 

- Szenvedélybetegség is jelent konfliktusforrást. 

- Sok esetben a lakókörnyezet nem felel meg az alapvető normáknak. 

- Gyakori a fent említett problémák halmozott előfordulása. 

 

A szolgálat tapasztalata a munkavégzés során 

 

Az alapellátásban gondozottaknál általában egy vagy két probléma fogalmazható meg a fent 

felsoroltak közül. A Gyermekjóléti Szolgálat személyes segítő kapcsolat keretében 

tájékoztatja az ügyfeleket jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről. Közösen 

megpróbálunk pozitív irányú változást elérni. A szolgálat családgondozója segíti az ügyfél és 

az érintett egyéb intézménykapcsolatának zavartalanságát. A családgondozó együttműködik 

más szervekkel, intézményekkel, igyekszik a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően 

minden segítséget megadni az ellátottaknak. A legfontosabb, az ellátottak alkalmassá tétele az 

önálló problémamegoldásra – a gyermekek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva. 

 

 

A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása 
 

A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása szükség szerint, illetve havi 

családlátogatás formájában működik, hogy az érintett gyermekek mihamarabb 

visszakerülhessenek saját családjukba. 

A 2016. év folyamán, Medina településen, nem kellett gyermeket kiemelni a családjából.  

 

Védelembevételre általában azért kerül sor, mert az adott család halmozottan hátrányos 

helyzetben van. Gyakran előfordul, hogy egyszerre több bonyolultabb probléma áll fenn, 

melyek alapellátás keretében nem megoldhatók, illetve a szülők / gyerekek nem működnek 

együtt a családgondozóval. 

 



Védelembe vételi eljárás kezdeményezésére 2016. év folyamán nem került sor.  

 

Védelembe vétel felülvizsgálatára 1 család, 5 gyermekének esetében került sor 2016. év 

folyamán. A felülvizsgálat eredményeként a gyámhatóság megszűntette a védelembevételt a 

család 5 gyermekére vonatkozóan. A Paks Kistérségi Szociális Központ családsegítője a 

védelembe vétel megszüntetését javasolta a család öt gyermekének esetében, ugyanis 

eredményesnek bizonyult a gyermekvédelmi intézkedés, az előírt magatartásszabályok 

betartásra kerültek, megszűntek a védelembe vételt indokolttá tevő, veszélyeztető 

körülmények.  

 

 

Válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása 
 

A Gyermekjóléti Szolgálat a védőnői hálózattal közösen biztosítja a várandós anyák 

gondozását, ellátását. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója és a védőnő, folyamatos 

kapcsolatban állnak a várandós anyák közül különösen azokkal, akiknél valamiféle 

egészségügyi, higiéniai, mentális, környezetbeli, anyagi jellegű veszélyeztetettség áll fent. Az 

eddigi tapasztalatok alapján, fokozott odafigyeléssel, életvezetési tanácsok adásával, 

információnyújtással és esetlegesen a gyermek egészséges nevelkedését veszélyeztető 

tényezők azonnali közös feloldásával megszüntethetők a felmerült problémák. 

 

 

 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés 
 

A 2016-os évben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15.§ (7) bek. felhatalmazása alapján, a családgondozó, a 

jelzőrendszer tagjainak bevonásával, esetmegbeszélő tanácskozást tartott.  

A jelzőrendszeri tagok nem jeleztek problémát a gyermekjóléti szolgálattal és annak 

működésével kapcsolatban. 

 

A jelzőrendszer tagjaival, heti-havi rendszerességgel, illetve indokolt esetben gyakrabban 

történtek esetmegbeszélések, amelyeken az aktuális problémákra közösen kerestünk 

megoldási lehetőségeket. Összességében elmondhatom, hogy a jelzőrendszer a településen jól 

működik, melynek tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, így kölcsönösen 

tudomásuk van a településen fennálló esetleges problémákról. 

 

 

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2016. folyamán sem tudta élelmiszersegélyben részesíteni a 

medinai, rászorult és hátrányos helyzetű családokat-gyermekeket - ami az elmúlt években jól 

működött - mert a település számára nem volt elérhető a pályázati kiírás.  

A családgondozó a jövőben megpróbálja felvenni a kapcsolatot egyéb szervezetekkel hasonló 

családtámogatás ügyben. 

 

Szenvedélybeteg  kiskorúak  gondozása terén konkrét eset nem volt 2016. évben , de az 

iskolások körében továbbra is népszerű a cigarettázás egyes esetekben a szipuzás, 

alkoholfogyasztás. Sajnos a településen is számítani lehet – a jelenleg még csak az „idősebb” 

18 év feletti korosztályban egyre népszerűbb - a kábítószerek és egyéb tudatmódosító szerek 

még nagyobb arányú elterjedésére, amire kiemelt figyelmet kell fordítani.  



Ebben az esetben is fontos a megelőző munka, valamint a szülők tájékoztatása, figyelmüknek 

a felhívása.  

 

Medinán, 2016. évben, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőről nem volt tudomásunk. Ilyen 

esetben családgondozó, az érintett család felkeresése során tájékoztatásban valamint 

figyelmeztetésben részesíti a szülőket, illetve a gyermek/fiatalkorút és felhívja a figyelmüket 

a lehetséges következményekre, esetleges gyermekvédelmi intézkedésekre.  

 

Napközbeni ellátás 

 

A három éven aluli gyermekek, két éves kor feletti napközbeni ellátására, igény szerint lehet 

jelentkezni a településen, mely hátrányos helyzetű gyermekek a családi napköziben maximum 

7 főig nyerhetnek elhelyezést.  

Jellemzően azonban a munkaerő-piaci lehetőségek beszűkülése miatt az édesanyák 

kihasználják a GYED, GYES és a GYET adta lehetőségeket.  

 

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 

étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 

gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. 

 

A gyermekétkeztetést az óvodában és az iskolában napközi és menza formájában biztosítja az 

önkormányzat. 

 

Átmeneti gondozás 

 

Az átmeneti gondozás (helyettes szülői szolgáltatás) a településen anyagi források hiányában 

jelenleg nem megoldott, a szolgáltatás biztosítását társulás keretében lenne célszerű 

megvalósítani a jövőben. 

 

Szociális információs szolgáltatás 

 

A szociális információs szolgáltatást a településen a jegyző és a családgondozó, a jogi 

tanácsadást a jegyző végzi. 

 

A pszichés és tanulási gondokkal küzdő gyerekeket Szekszárdra irányítják a pedagógiai 

szakszolgálathoz, illetve a jogi segítségnyújtó szolgálathoz, szükség esetén Szekszárdra a 

gyermek-ideggondozó intézménybe. 

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 

2016-os év folyamán ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.  

 

 

 

Szakmai ellenőrzések 

 

Felügyeleti szervek által gyermekvédelmi területen, szakmai ellenőrzésre 2016. évben sor 

került a Tolna Megyei Kormányhivatal részéről. Az ellenőrzés eredményeként a szakmai 

munkát megfelelőnek találták a felügyeleti szerv részéről, valamint különböző ajánlásokat 



fogalmaztak meg az adminisztrációt és a szakmai vezetést illetően. Az ajánlásoknak a Paks 

Kistérségi Szociális Központ, az ellenőrzést követően eleget tett. 

 

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok 
 

A gyerekek nevelésében továbbra is a családnak kell meghatározónak lennie, de egyre 

nagyobb szerepet kap az óvoda és az iskola. Fokozódik a pedagógusokra, az egészségügyben 

dolgozókra és a gyermekjóléti szolgálatra háruló feladatok mennyisége és annak 

felelősségtartalma. 

Mindinkább segíteni kell a szülőket a családtervezésben, az életvitel javításában vagy 

megváltoztatásában. A dohányzás, az alkoholizálás egészségromboló hatása, az egészséges 

táplálkozás és a napi tisztálkodás hiánya, a nem megfelelő öltözködés, valamint a 

munkakerülő, folyamatosan ellátásra váró hozzáállás mind olyan motívumok, amelyek az 

érintett családban nevelkedő gyermekek elszigetelődéséhez, hátrányos helyzetbe kerüléséhez, 

perifériára szorulásához vezetnek. 

Ezen körülmények felszámolásával a jövőben is sokat kívánunk foglalkozni, kihasználva a kis 

közösség személyiségformáló erejét. 

Cél, hogy a gyermekeket szabadidejükben lekössük, különböző szabadidős programokat 

szervezzünk számukra.  

 

A községben működő gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés tapasztalatait összegezve 

úgy ítéljük meg, hogy a jelenleg működő szervezetei keretek megfelelő ellátást biztosítanak a 

gyermekvédelem területén.  

 

2013. január 1-től a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe került- korábban jegyzői 

hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok: 

- védelembe vétel, 

- iskoláztatási támogatás felfüggesztése, 

- ideiglenes hatályú elhelyezés. 

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23) Korm. rendelet alapján 2012. január 

1-től a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre 

- a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 

- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 

- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 

- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat. 

 

Amennyiben a jövő nemzedék érdekében tenni akarunk valamit, elsősorban a családokat kell 

erősíteni és támogatni, hogy szocializációs alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak 

felelni.  

 

Bűnmegelőzési program 

 

Bűnmegelőzési program nem készült a településen, mivel a helyi általános iskolában 

prevenciós tevékenységet is folytatnak a bűnmegelőzés érdekében. Ennek keretében - első 

sorban - iskoláskorú gyermekeket érintő veszélyekről tartanak tájékoztatást, oktatást. 2016. év 

folyamán a családsegítő a rendőrség segítségével bűnmegelőzési tájékoztatást is tartott az 



iskolás korú gyermekeknek a medinai intézményben, elsősorban a saját korosztályukat érintő 

problémákról, veszélyekről. Ez a tájékoztatási forma a jövőben is elérhető lesz. 

 

Civil szervezetek 
 

A településünkön működő civil szervezetekkel megfelelő a szolgálat együttműködése. 

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére segítséget nyújt a Medinai Nyugdíjasok 

Érdekszövetsége, a Medina Községért Közalapítvány, a Medinai Dukátok hagyományőrző- és 

tánccsoport, valamint a Medinai Gazdakör. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámoló elfogadására. 
 

Medina, 2017. május 19. 

 

 

  

 

 

 

      Oberländer Lászlóné                                                         Horváth Gergely                                                                                                   
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