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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat 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 gyámhatóságnak.  

 

A törvényben meghatározott tartalmi követelményeket a gyámhatóságról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 

melléklete határozza meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 

 



 

 

Medina Községben 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

értékelése 

 

I.  A település demográfiai mutatói 

 

(2017. december 31-i állapot) 

 

0 – 18 éves korosztály 

  fiú lány összesen 

 

  0 –  2 éves             11 fő                  20 fő                   31 fő   

  3 –  5 éves             12 fő                  12 fő                   24 fő    

  6 – 14 éves            46 fő                  34 fő                   80 fő    

15 – 18 éves            16 fő                  10 fő                   26 fő     

összesen:                85 fő                   76 fő                 161 fő   

18-60 éves korosztály     250 fő                226 fő                476 fő         

60 éven felüli korosztály 67 fő                   99 fő                166 fő     

A település lakosság száma összesen   816 fő.     

 

A településre az elmúlt időszakban népesség stagnálása a jellemző, a születések száma az 

elmúlt két évben csökkenést, majd emelkedést mutat. A 60 éven felüliek aránya a népességen 

belül meghaladja a 18 éven aluliak létszámát. E tendencia további erősödése a település 

elöregedéséhez vezethet. A fiatalok helyben tartásának kiemelt feladatnak kell lennie a 

település érdekében. 

 

 

II.  Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni  

ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés 

 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatást nyújt az arra szociálisan 

rászoruló gyermekek számára. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt helyi rendeletünk nem szabályozza, a 

gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően kerül megállapításra a támogatás. 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§.-a alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság: 

- a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a 

szünidei gyermekétkeztetésnek, 

- a 20/A.§.-ában meghatározott természetbeni támogatásra (ez évi két alkalommal – 

augusztus és november hónapokban- gyermekenként 6.000,- Ft, illetve emelt 

összegű támogatás esetén 6.500,- Ft értékű Erzsébet utalványra jogosít), 

- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére 

jogosíthat fel (tankönyvtámogatás, útravaló ösztöndíj program, szociálisan 

hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányát elősegítő program).



 

 

 

 A fenti pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos statisztika az alábbiak 

szerint alakult 2017. évben: 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

 

 - támogatásban részesítettek száma: 56 fő.   

 - 2017-ben megállapított támogatások száma: 54.  

 - 2017-ben megszüntetett támogatások száma: 5.  

 - elutasított kérelmek száma: 5.  

 - támogatásra felhasznált összeg: 675.000.- Ft 

  

 - támogatásban részesítettek száma: 56 fő.   

 ebből:  -   0 –   6 éves   25 fő  

 -   7 – 14 éves   21 fő  

 - 15 – 18 éves     8 fő  

 - 19 évtől            2 fő.  

 

 - támogatásban részesített családok száma: 21.   

 ebből:  - 1 gyermekes család: 6  

 - 2 gyermekes család: 6  

 - 3 gyermekes család: 7  

 - 4-5 gyermekes család: 1  

 - 5 vagy annál több gyermekes család: 1   

- a fentiekből egyedülálló szülő: 4.  

  

Családok jövedelmi helyzete: 

 

 - nyugdíjminimum felét nem éri el: 4 család.  

 - nyugdíjminimum felénél több, de azt nem éri el: 12 család. 

 - nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja: 5 család. 

  

 A fenti statisztikai adatokból a következő megállapítások vonhatók le: 

 

1. a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamennyien természetbeni 

formában kapja a támogatást, 

2. a családok több, mint felénél a havi jövedelem a nyugdíjminimum felénél több, 

de azt nem éri el, 

3. a családok 1/5-e egyedülálló szülőt jelent. 

 

Az elutasított kérelmek a jövedelem határok túllépésével indokolhatóak. 

  

 

Gyermekétkeztetés: A medinai lakcímmel rendelkező általános iskolások összlétszáma 20 

fő. Napközis ellátásban is 20 gyermek részesül. Valamennyi gyermek teljes ellátást (tízórai, 

ebéd és uzsonna) kap.  

 

 

- Az önkormányzat 2017. évben az alábbi összegű támogatást biztosította: 

augusztus   

 kiskorú        47 fő       292.000,- Ft 

 nagykorú      6  fő  36.000,- Ft 

 összesen:    53  fő       328.000,- Ft 



 

 

november 

 kiskorú:       27 fő 305.000,- Ft 

 nagykorú:     7  fő   42.000,- Ft 

 összesen:     56 fő 347.000,- Ft. 

 

Az elmúlt időszakban a támogatás „Erzsébet utalvány” formájában került a jogosultakhoz. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak létszáma enyhén nőtt. Az elutasított 

kérelmek a jövedelem túllépésekből adódtak.  

 

A gyermekétkeztetésnél az önkormányzat a Pálfi és Ament Kft-vel való együttműködés 

keretében minden igényt ki tud elégíteni. Sajnos egyre nagyobb méreteket ölt a késve fizetők 

aránya. A késve fizetők esetében a részletfizetés minden esetben engedélyezésre kerül.  

 

III.  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó  

ellátások bemutatása 

 

 

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. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja 

 

 

   1. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat adatai 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, a Paks Kistérségi Szociális Központ ( 7030 Paks, 

Ifjúság útja 1/A Tel: 75/511-480 ) családsegítője, Horváth Gergely 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. 

Ügyfeleket a fent megjelölt időpontokban fogad, s ügyfélfogadási idején kívül is látogatja a 

családokat, eleget tesz adminisztrációs kötelezettségének is. 

 

 

 

2. Személyi feltételek 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét Horváth Gergely látja el a településen. 

A családsegítő általános szociális munkás végzettséggel rendelkezik, ami megfelel a törvényi 

előírásoknak. 

A helyettesítését, szükség esetén, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat aktuálisan kijelölt 

családsegítője látja el. 

 



 

 

 

3. Tárgyi feltételek 

 

A családsegítő a fent megjelölt címen saját irodával rendelkezik. Így biztosítottak az 

ügyfelekkel folytatott zavartalan beszélgetések feltételei. 

Az irodában a szolgáltatás működéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. Az irodában 

számítógép, nyomtató, telefon, internetkapcsolat segíti a családsegítő munkáját. A 

családlátogatások gyalogosan illetve a családsegítő saját gépjárművével történnek.  

 

 

4. Szakmai tevékenység 

 

• A településen a szolgáltatás szakmai programmal rendelkezik. 

• A családsegítő tevékenységéről – a törvényi előírásoknak megfelelően – 

beszámol a képviselő-testület előtt. 

• A családsegítő szociális segítő tevékenységet végez. 

• A gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységéről készült ismertetőt feltüntette. 

• A családsegítőnek rendszeres kapcsolata van a jelzőrendszeri tagokkal. A 

jelzések szóban és írásban is érkeznek. Szóbeli jelzések esetén a családgondozó 

kéri a jelzések, írásban történő utólagos megküldését is. 

• A családsegítő által nyújtott szolgáltatások: Pl.: információnyújtás, tanácsadás, 

ügyintézés, közvetítés, amennyiben szükséges: családgondozás, családlátogatás, 

egyéb tartózkodási helyen (kórház, stb.) történő látogatás, felkeresés. 

• Jogi-, illetve pszichológiai tanácsadás helyben nincs. Az ügyfeleket, akiknek 

ilyen jellegű segítségre van szüksége, a családsegítő Szekszárdra irányítja, ahol 

előzetes időpont alapján vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.  

• Az alapszolgáltatásokon túl folyamatosan lehetőség van ruhaadományok 

osztására, valamint bútorfelajánlások közvetítésére. 

• A családsegítő – a prevenciót szolgáló tevékenysége keretében – a falu 

rendezvényein, illetve gyermekprogramokon részt vesz.   

• A családsegítő besegít a Közös Hivatalnak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő családok, nyári gyermekétkeztetés keretében járó    

melegíthető élelmiszer csomag megrendelésében és kiosztásában. 

• A családsegítőnek folyamatosan lehetősége van az esetmegbeszélésre, a 

továbbképzésre és a szupervízióra is. 

 

 

B. Gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai: 

 

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 családsegítője segíti az ügyfél és az 

érintett egyéb intézménykapcsolatának zavartalanságát. A családsegítő 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. 

 

 

Gondozási tevékenység 2017-ben (néhány statisztikai adat) 

 

Gondozási esetek 2017-ben 



 

 

 

Gondozás formája Családok száma Érintett gyerekek száma 

Önként együttműködő (alapellátás) 2 3 

Védelembe vétel 1 1 

Gondozásba nem vett, és egyszeri esetek 5 13 

Összesen: 8 17 

 

 

Szakmai tevékenység adatai 
Tevékenység 

száma 

Információnyújtás 12 

Tanácsadás 4 

Segítő beszélgetés 2 

Hivatalos ügyekben való közreműködés 2 

Ügyfélforgalom 50 

Családlátogatás 16 

Közvetítés más szolgáltatásba 1 

Adományozás 35 

 

 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: 

 

 

 

Családi konfliktus: 

A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek 

viselkedésével jelzi a problémát, ami inkább lelki bántalmazás és érzelmi 

elhanyagolás. 

Egyre komolyabb probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait. Agresszív 

viselkedést mutat iskolában, utcán, otthonában egyaránt. A konfliktusnak ezen 

formája nem marad rejtve, mert a jelzőrendszer tagjai a probléma megjelenését 

követően a lehető leghamarabb jeleznek. 

  

Gyermeknevelési problémák: 

A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban 

jelentkeznek. Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, 

cigaretta, drogfogyasztás, valamint a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. 

A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani 

számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében 

szükséges a családsegítő beavatkozása.  

                  Anyagi természetű problémák: 

Nagyon sok család küzd a létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami 

elmélyülni látszik, illetve tartóssá válik, ezáltal befolyásolja a gyermekek 

életminőségét. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a 

hiteltartozások folyamatos növekedése, a törlesztő részletekkel való elmaradás miatt, 

illetve gazdasági helyzet miatt egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe. 

A lakásfenntartási gondokkal sújtott családok helyzetét nehezíti a munkanélküliség 

is. Nem találnak munkát a családok felnőtt tagjai. 

 

 

 



 

 

 Tankötelezettség elmulasztása: 

Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet 

megoldásához a szülők együttműködésére is szükség van. A szülők gyakran 

tehetetlenek gyermekük viselkedésével szemben, nincsenek ismereteik a 

konfliktusok kezelésében, megoldásában. A szülők a megoldási lehetőségeket nem 

találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra.  

 

 

Szülő vagy család életvitele: 

Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele. Elsősorban a 

dohányzás jelent gondot, az alkoholfogyasztást gyakran titkolják. Egyre gyakoribba a 

szülőknél is az internet függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése. 

 

 

                  Egyéb jellemző problémák: 

              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.           

              Sok esetben a lakókörnyezet nem felel meg az alapvető normáknak. 

              Gyakori a fent említett problémák halmozott előfordulása. 

 

 

C. Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása: 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat a védőnői hálózattal közösen biztosítja a várandós anyák 

gondozását, ellátását. A Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője 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. 

 

 

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, védelembe vétel: 

 

A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása szükség szerint, illetve havi 

családlátogatás formájában működik, hogy az érintett gyermekek mihamarabb 

visszakerülhessenek saját családjukba. 

A 2017. 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 családsegítővel. 

 

Védelembe vételi eljárás kezdeményezése - 2017. év folyamán - egy család egy gyermekének 

esetében volt indokolt, 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás miatt.  

Védelembe vétel felülvizsgálatára 2017. év folyamán nem került sor.  

 

 

D. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: 

 

 



 

 

A 2017-es 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. 

Az észlelő és jelzőrendszer működésében aktívan és hatékonyan vettek részt az óvodai és 

általános iskolai gyermekvédelmi felelősök, a védőnő, a szociális ügyintéző, a gyermekjóléti 

szolgálat munkatársa, a háziorvos, valamint a körzeti megbízott rendőr. Valamennyien 

rendelkeznek problémajelző formanyomtatvánnyal, így írásban is jelezhetik észrevételeiket.  

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2017. folyamán sem tudta élelmiszersegélyben részesíteni a 

medinai, rászorult és hátrányos helyzetű családokat-gyermekeket,  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 2017. 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.  

 

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, az igazgatási ügyintéző és a 

családsegítő, a jogi tanácsadást a jegyző végzi. 

 

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

 

2017-os év folyamán ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.  

 

 

Szakmai ellenőrzések 

 

Felügyeleti szervek által gyermekvédelmi területen, szakmai ellenőrzésre 2017. évben nem 

került sor a Tolna Megyei Kormányhivatal részéről.  

       

 

 

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 

 

 

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.  

 

 

VI. 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. 2017. év 

folyamán a rendőrség 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. 

 

 

VII. Civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás 

 

 

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, Medinai Szerb Hagyományőrző és Táncegyesület, Sió Menti Értékőrzők 

Egyesület, valamint a Medinai Gazdakör. 

 

 

VIII. Összegezés 

 

A fentiek ismeretében összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a központi 

jogszabályokban előírt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait igyekszik jó szinten 

ellátni. A gyermekjóléti szolgálattal a Hivatal kapcsolata kiváló, így az akut problémák 

gyorsan és eredményesen felderíthetők. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében elegendő összeget biztosított az 

elmúlt évben is a rászoruló családok pénzbeli és természetbeni támogatására. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
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a 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának 

értékeléséről 

Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.  
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