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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

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

Gyvt.) 96. § (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat minden év május 31. 

napjáig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.  

 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a Gyvt. végrehajtására megjelent - a gyámhatóságokról 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. 

számú melléklete határozza meg, így a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi 

ellátásának átfogó értékelése a meghatározott szempontok alapján készült el.  

 

 

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 

 

2021. JANUÁR 01. napjától – 2021. DECEMBER 31. napjáig 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg 

a gyermekvédelmi rendszer működését, melynek feladata a családok támogatása a gyermek 

felnevelésében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, illetve a családjából 

kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítása.   

A feladatok megvalósítását pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alap-, és 

szakellátások, valamint a település önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal hatósági 

intézkedései biztosítják. A gyermekvédelmi törvény a pénzbeli ellátások megállapítását részben a 

települési önkormányzatok jegyzője (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, alap és emelt összegű 

pénzbeli támogatás, kiegészítő pénzbeli ellátás), részben a kormányhivatal járási hivatalának 

szakigazgatási szerv (gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás) feladatává teszi. 

A pénzbeli ellátások a gyermekek és a fiatal felnőttek szociális biztonságát szolgálják.  

 

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

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Medgyesegyháza városban 2021. január 01. napján 

3490 fő rendelkezett lakóhellyel, melyből a 0-18 éves korosztály 580 fő volt.  

 

 

A népesség megoszlása korcsoportok szerint a 2021. évben 
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Korcsoport Fiú Lány Összesen    

0-3 éves 59 62 121   

4-6 éves 50 43 93   

7-14 éves 108 122 230   

15-18 éves 74 62 136   

Mindösszesen 291 289 580   

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása  

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  

A Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal Jegyzője a gyermekvédelmi törvényben meghatározott 

feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapíthat meg. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más 

törvényes képviselő, illetve a nagykorúvá vált gyermek a lakcím szerint illetékes települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalánál kérheti.  

A települési önkormányzat jegyzője a feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra állapítja meg a 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok 

számára: 

 gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

 meghatározott pénzbeli támogatás, és egyéb kedvezmények igénybevételének biztosítása. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg annak a gyermeknek, akinek családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 135 %-át (2021. évben 38.475,-Ft), illetve ha a szülő, törvényes képviselő 

egyedülállóként neveli a gyermeket, a 145% -át (2021. évben 41.325,- Ft).  

 

A 2021. évben a Covid-19 világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmények automatikusan meghosszabbodtak, ezért csak azoknak a 

kérelmezőknek lehetett új támogatást megállapítani, akik előtte nem rendelkeztek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsággal. Mindezek alapján, a kérelmek elbírálása során 12 

gyermek részére került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, elutasított kérelem 

nem volt.  

  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsággal rendelkező gyermekek száma 118 fő, 

közülük a három vagy több gyermeket nevelő családok száma 15, 48 gyermeket érintve, tartósan 

beteg, fogyatékkal élő gyermek 1 volt.  

 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

A települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.-ben meghatározott szempontok alapján, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek részére, hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetet állapíthat meg.  

2021. évben hátrányos helyzet megállapítással 27 gyermek, míg halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítással 37 gyermek rendelkezett. 

 

Pénzbeli támogatás 
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A korábbi években ez a támogatás utalvány formájában volt biztosítva, azonban 2019. évtől a 

jogosultak pénzbeli támogatásban részesülnek. A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek számára évente két alkalommal, augusztus és november 

hónapokban egyszeri 6.000.-Ft./fő összegű (alap), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 6.500.-Ft./fő (emelt) 

összegű pénzbeli támogatást nyújt, melyre a szükséges összeget a Magyar Államkincstáron keresztül 

a Kormány biztosítja.  

 

2021 év 

 alap 

összeg 

(Ft.) 

részesült 

gyermekek 

száma 

emelt 

összeg (Ft.) 

részesült 

gyermekek 

száma 

felhasznált összeg 

(Ft.) 

Augusztus 384.000 64 351.000 54 735.000 

November 396.000 66 416.000 64 812.000 

Mindösszesen 780.000 130 767.000 118 1.547.000 

 

Szünidei gyermekétkeztetés 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. évi 

módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei 

gyermekétkeztetés. Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

ingyenesen biztosította a tavaszi, nyári, őszi és téli iskolai szünetben, valamint az óvoda ezen 

időszakoknak megfelelő zárva tartása időtartamára eső munkanapokon.  

 

A 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján, a Medgyesegyházán 

lakóhellyel rendelkező gyermekek részére, önkormányzatunk az ebédet elvitellel biztosította, melyet 

a Medgyesegyházán működő, Jókai utca 3-5. szám alatt lévő, Junior Vendéglátó ZRT. készített el. A 

Bánkúton lakó, szünidei étkezést igénylő gyermekek részére, a konyha előzőleg leadott 

élethordókban szállította ki az ebédet.   

A tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 3, az őszi szünetben 10 és a téli szünetben szintén 10 

gyermek részére igényelték az ingyenes szünidei étkeztetést.  

 

Rendkívüli települési támogatás 

2015. március 01. napjától a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli települési támogatás 

néven kerül megállapításra. 

Ennek értelmében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás feltételeit a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a és a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a szabályozza. Célja, 

hogy a gyermeket nevelő családok időszakos létfenntartási gondjain segítsen. 

 

2021. évben 32 család részesült támogatásban, összesen 358.000,-Ft. összegben, valamint az 

önkormányzat 20 család részére, saját készletéből, téli tüzelő támogatást nyújtott, összesen 80 q 

tűzifa szétosztásával.  A segélyezés gyakorlatából az a következtetés vonható le, hogy az 

önkormányzat a gyermek előtérbe helyezését fő szempontként veszi figyelembe.  
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3.  Egyéb a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások  

 

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázat 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

keretében 2021. évben 12 fő részére állapított meg támogatást. Az elmúlt évben 890.000,- Ft. került 

átutalásra.  

 

 Arany János Tehetséggondozó Program  

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség van  

arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban 

tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra 

való eredményes felkészítést. 2021. évben nem volt a tehetséggondozó programban támogatott.  

4. A települési önkormányzat jegyzőjének- mint gyámhatóságnak a feladat- és hatásköre           

 

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

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 3. § (1) bekezdésben 

foglaltak határozzák meg. Ennek megfelelően a jegyző feladatai:  

 nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

 a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és 

utónevét, 

 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, 

 hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként 

való részvételéhez, 

 megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 

 gyakorolja a gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ban meghatározott hatásköröket, 

 ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat. 

 

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat jegyzőjének – mint gyámhatóság - a 

gyermekvédelmi törvényben előírt pénzbeli ellátásokat teljes körűen biztosította a gyermekeket 

nevelő családok részére és jelentős egyéb támogatást is nyújtott a helyi rendeletben szabályozott 

szociálisan rászoruló családoknak. 

 

5. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásoknak (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek 

napközbeni ellátása,) a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez a 

családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a 

gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez kell hozzájárulnia. A személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat – lehetőség szerint – a jogosult a 

lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó intézményben kell biztosítani.  



 5 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás  

A szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a 

szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. 

A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39. §-a határozza meg, így: 

- feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése 

érdekében: 

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

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint 

szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti 

otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

d) a szabadidős programok szervezése, 

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése, 

- feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

c) az a) pontban, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és 

intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről, 

- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenységet biztosít, 

- feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) 

elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozását, 

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

kapcsolattartás esetében, 

c)  kezdeményezni 

ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, és azt szükség esetén személyes             

közreműködéssel is segíteni, 

cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, 

cd) pedagógia szakszolgálatok igénybevételét.                              

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2021 évben a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatánál 52 gyermek állt folyamatos családgondozásban. A gondozásban álló családok száma 

27 volt.   
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Új esetként felvett gyermekek száma 7, 4 családot érintve.  

Veszélyeztetettség megszűnése miatt nem került eset lezárásra.  

A szolgálatnál gondozásban lévő családok száma 27. 

A gondozásban álló gyermekek száma 52. 

  

2021 évben, a gondozási tevékenység a kezelt problémák típusai szerint a következőképpen alakult: 

      -    7 esetben anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) probléma, 6 családot érintve; 

- 8 esetben lelki-mentális, pszichiátriai betegség, 2 családot érintve;  

- 4 esetben magatartászavar, teljesítményzavar, 1 családot érintve; 

- 10 esetben családi- kapcsolati konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti), 9 

családot érintve;  

- 7 esetben szülők vagy család életvitele, 6 családot érintve; 

- 3 esetben fogyatékosság, retardáció, 1 családot érintve; 

- 1 esetben családon belüli bántalmazás, 1 családot érintve gondozott a Gyermekjóléti 

Szolgálat. 

 

2021-ben 523 alkalommal nyújtottak segítséget (információnyújtás, ügyintézéshez segítségnyújtás, 

tanácsadás, közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez, segítő beszélgetés, környezettanulmány 

elkészítésében való közreműködés, családlátogatás, esetkonferencia, esetkonzultáció, adományozás) 

440 főt érintően.  

 

Az alapellátás során felmerülő probléma továbbra is leginkább az, hogy a családok nem minden 

esetben ismerik fel, vagy tagadják a problémát, illetve előfordul az együttműködés hiánya is.  

Az ellátásban lévő családokról általában elmondható, hogy sokproblémás családok. 

Leggyakrabban családi-kapcsolati konfliktussal, életviteli és anyagi problémákkal küzdenek. 

Az elmúlt évben közel felére csökkent az anyagi és az életviteli probléma, jelentősen megnőtt viszont 

a családi-kapcsolati konfliktus.  

A 2021-es évben 45 gyermeket gondozott a Szolgálat alapellátás keretein belül, 24 családot érintve. 

Ez az előző évhez képest mind a gyermekek, mind a családok számában növekedést mutat. 

 

A 2021-es évben a gondozott védelembe vett gyermekek száma 7 volt, 3 családot érintett.  

 

Az Gyvt. 2016. január 1-től kötelezően előírja a járási szinten működő Család- és Gyermekjóléti 

Központok létrehozását. Településünk a Mezőkovácsházai Család- és Gyermekjóléti Központhoz 

tartozik. A központ és a szolgálat munkája szorosan összefügg. Az esetmenedzserrel közös 

családlátogatások valósulnak meg, a védelembe és nevelésbe vett gyermekek családjainál. 

A szolgálathoz beérkező jelzésekről hetente összegző jelentést kell küldeni a központnak. 

A védelembe vett gyermekek, és családok száma is csökkent az előző évhez képest. 

Eseti felkérésre 8 alkalommal készítettek környezettanulmányt. 

 

A településen helyettes szülői hálózat nem működik, ezt a feladatot Magyarbánhegyes 

Önkormányzatával kötött ellátási szerződéssel biztosítja az önkormányzat.  

 A 2021-es évben 10 gyermek volt nevelésben, 3 családot érintve.           

Ideiglenes hatályú elhelyezés 2 gyermeket érintett, 1 családban.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a hagyományos értelemben vett kapcsolattartási ügyelet 

nem működik, de igény esetén megoldható ez a lehetőség is. Az elmúlt évben nem volt rá igény. 
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Jellemző problémák új ellátottaknál: a szülők vagy a család életvitele, anyagi okok, családi 

konfliktus. 

A szolgálat által gondozott 52 gyermek közül 35 Medgyesegyházán, 7 pedig Bánkúton él. 

Az ellátásban lévő családokról általában elmondható, hogy sokproblémás családok. Leggyakrabban 

életvezetési, anyagi, háztartásvezetési, családi-kapcsolati problémákkal küzdenek. Ezeket nem 

tudják, és nem is feladatuk mindenki helyett megoldani, de igyekeznek ezek megoldására tanácsot 

adni, lehetőségeket felkínálni. Vannak, akik jó néven veszik, de vannak olyanok is, akik az életükbe 

való beavatkozásnak érzik, ezáltal ellenérzést vált ki belőlük. 

A gondozott családokkal való kapcsolattartás a Gyvt.-ben kötelezően előírt száma, éves átlagban havi 

három alkalom. Az előző év bizonyos szakaszaiban, a veszélyhelyzet miatt, a látogatások száma 

csökkent, a telefonos kapcsolattartást kellett előnyben részesíteniük. 

 

A gyermekek helyzetének javítása érdekében javasolják továbbra is a nyári gyermekétkeztetés 

biztosítását, nyári gyermekprogramok és napközi szervezését. Utóbbiakat abban az esetben, ha a 

pandémia lehetővé teszi. 

 

Javaslatok a hatékonyabb munkavégzésre  

A gyermekvédelemmel összetett rendszer foglalkozik, érintettek az egészségügyi, nevelési, oktatási 

intézmények, hatóságok. Közöttük úgynevezett észlelő-jelzőrendszer működik, azaz, ha gyermeket 

érintő problémát tapasztalnak, a megfelelő csatornán értesítik az illetékes szakembert.  

Minden évben a jogszabályi kötelezések és a szakmai szempontok alapján, a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmaközi megbeszéléseket szervez a jelzőrendszer tagjaival, ahol egyebek 

mellett az észlelő-jelzőrendszer működését is vizsgálják, értékelik. 

2021-ben esetkonferenciára egy alkalommal került sor, amelyen védelembe vételi javaslat megtétele 

előtt beszélték meg a szakemberek, a család helyzetét és a szükséges intézkedéseket. 

Esetkonzultációt 45 alkalommal tartottak 15 család ügyében gyermekorvossal, védőnőkkel, 

óvodapedagógusokkal, esetmenedzserrel, óvodai és iskolai szociális segítővel, gyámügyi 

szakügyintézővel.  

Nagyon fontos a rendszer hatékony működése, mivel a szakemberek már a problémák kezdeti 

megjelenésekor tudnak intézkedni a 0-18 éves korú gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatban. 

Ehhez természetesen az kell, hogy minden érintett megfelelően végezze a munkáját, és időben tegye 

meg a kellő lépéseket. Minden szakmaközi megbeszélésen, esetkonferencián, esetmegbeszélésen 

hangsúly helyeződik arra, hogy kellően hatékonyan tudjon működni ez a rendszer. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is a helyi általános iskolából és a környező középiskolákból 

érkezett a legtöbb jelzés, melyekben főként az igazolatlan hiányzások, magatartási problémák 

szerepeltek.  

A jövőre nézve továbbra is szükséges a család-és gyermekjóléti szolgálat és az észlelő- és 

jelzőrendszer tagjai közötti információ- és tapasztalatcsere, rendszeres kapcsolattartás, egymás 

kölcsönös tájékoztatása, valamint a felmerülő problémák közös felvállalása, a problémák 

megoldására való közös törekvés, továbbá a településen élő szülők és gyermekek részére minél 

szélesebb körű prevenciós programok szervezése. 

 

 

Szakmai ellenőrzések tapasztalatai, ellenőrzések alkalmával tett megállapítások bemutatása 

2021. évben a Békés megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Hatósági Főosztály végzett ellenőrzést 

intézményüknél. 
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Az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapítása alapján, a szolgálat dolgozóinak munkaköri leírásában és a 

kinevezési okmányokban szereplő adatok összeegyeztetése volt szükséges. 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

A Gyermekvédelmi törvény alapján a Család és Gyermekjóléti Központ biztosít óvodai és iskolai 

szociális segítést.  

Az óvodával és az általános iskolával szeretnék újra indítani azt a gyakorlatot, ami a járvány miatt 

szakadt meg: a családsegítők havi rendszerességgel felkeresik az óvodát, iskolát. Megbeszélik a 

felmerülő problémákat, együtt keresnek megoldást a gyermekek érdekében. 

 

Védőnői Szolgálat  

 

A védőnői szolgálat 2021. évben összesen 186 gyermeket gondozott, melyből 53 gyermek volt 

veszélyeztetett. Családlátogatásra összesen 335 alkalommal került sor. 

A családlátogatások során tapasztalt problémák nagy része anyagi gondokra vezethető vissza (pl. 

gyermekek hiányos táplálása, zsúfolt, ingerszegény lakókörnyezet, gyógyszerek, egyes egészségügyi 

termékek, segédeszközök kiváltási, megvásárlási nehézségei, szakvizsgálatokra való eljutási gondok, 

fejlesztések kivitelezésével kapcsolatos problémák). Egyes családok életviteli, életvezetési 

nehézségekkel küzdenek. Néhány esetben a motiváció vagy a megfelelő szülői minta hiányzik, így a 

gyermekek nevelése, gondozása, higiéniája kívánnivalót hagy maga után. A szülők közötti 

harmonikus kapcsolat hiánya, a konfliktusok eldurvulása szintén komoly problémákat okoz. A 

pszichológushoz való eljutás komoly nehézségeket jelent. 

A csecsemők- és kisgyermekek, illetve a várandósok gondozása családlátogatások, tanácsadások, 

valamint távkonzultáció útján történt, az éppen aktuális eljárásrendek, iránymutatások szerint, illetve 

egyéni mérlegelés alapján.  A tanácsadáson való megjelenés telefonos egyeztetés alapján történhetett, 

elkerülve ezzel a zárt térben történő tömeges megjelenést.  

A 2021. évben 42 kismamából 21 volt veszélyeztetett, ez az arány valamelyest javult a tavalyi évhez 

viszonyítva. 2021-ben titkolt terhesség nem volt. 

Az észlelő- és jelzőrendszeri megbeszéléseken a védőnői szolgálat rendszerint részt vesz. A tavalyi 

évben mindössze 2 ilyen alkalom volt, a járványügyi helyzet miatt. Az éves gyermekvédelmi 

tanácskozás online formában került megrendezésre. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatuk jónak mondható, a kapcsolattartás rendszeres. 

A közösen végzett családlátogatások szükség esetén megvalósulnak. 

Az egészséges életmód propagálása a családlátogatások alkalmával, tanácsadásokon, illetve 

távkonzultáció útján történik.  

2021-ben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé írásbeli jelzést 8 alkalommal tettek. 

A szülőkkel és a gyermekekkel a kapcsolattartás védőnői tanácsadáson és a családok otthonában 

történik, illetve a járványügyi helyzet miatt a távkonzultáció is fontos szerepet kapott. A tisztasági 

vizsgálatok az óvodában és az iskolában történnek. A kampányoltások előkészítésére és beadására a 

gyermekorvosi rendelőben kerül sor. 

2021-ben nem tartottak egészségnevelési előadást. 

 

Javaslatuk a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 

 szociális segítségnyújtás, életviteli, életvezetési tanácsok, 

 szoros együttműködés a jelzőrendszer tagjai között, 

 gyakori, illetve szükség szerinti esetmegbeszélések összehívása; egységes álláspont 

kialakítására való törekvés; felelősség, konfliktusok együttes vállalása. 
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Gyermekorvosi Tevékenység  

 

A gyermekorvos háziorvosi tevékenységét 2001.03.01-óta BT formájában szolgáltatja. Az 

iskolaorvosi ellátást is Ő végzi. 2017 júniusa óta Eleken helyettesít, emiatt Medgyesegyházán 1-2 

órával csökkent a rendelési idő, de emiatt ellátatlan beteg gyermek nincs. 2020 március óta nagyrészt 

telemedicina formájában dolgoztak (minél kevesebb kontakt van a beteg és az orvos között). 

Személyes megjelenésre akkor kerül sor, ha beteg állapota indokolja ill. rosszabbodás van 

betegségében. Kontroll vizsgálaton mindenki időpontegyeztetés alapján megjelenik és vizsgálat után 

kerül sor a közösségbe engedéshez, az igazolások kiállítására. 

A praxislétszám: 623 fő.  

Az újszülöttek száma ebben az évben csökkent. 

Újszülöttek száma praxisban: 21 fő.  

Koraszülöttek száma: 3 fő. 

Veszélyeztetett újszülöttek száma: 4 fő. 

 

A településen élő gyermekek egészségi állapota az utóbbi években sokat javult. A krónikus betegek 

száma jelentősen csökkent. 2021-ben a kórházi benn fekvések száma is jelentősen csökkent. 

Folyamatosan működik az EESZT országos informatikai rendszer. Ez nagy segítség számukra. A 

rendszeren folyamatosan követhető a beteg összes megjelenése a szakrendeléseken ill. az 

egészségügyi rendszerben, a felirt receptek kiváltása is látható naprakészen. A járvány kezdete óta 

már több betegellátás és konzílium is a felhő rendszerben működik pl.: szakjavaslatok 

meghosszabbítása. A gyógyszerfelírás is telefonegyeztetés alapján történt az EESZT rendszerben. 

Iskolai szűrés kapcsán, a tapasztalatai alapján elmondható, hogy leginkább szuvas, hanyagolt fogak, 

soványság, látászavar fordult elő nagyobb számban. A pozitívan szűrt, védőnő által szülő felé 

kiértesített gyermekek többsége további javasolt szakvizsgálatokra nem megy el.   

2020 márciusától a járvány kezdete óta a jogszabályok betartása miatt a rendelőben személyes 

megjelenések száma jelentősen csökkent. A betegek nagy része telemedicinás ellátásban részesül. 

Emiatt sajnos a telefonok száma jelentősen megemelkedett. Rendelési időben dolgoznak, így a 

telefonokat nem minden esetben tudják felvenni. A betegekkel tudatták, hogy 10 óra után hívják a 

rendelőt. Ekkor történik a kontroll időpontok megbeszélése ill. egyéb adminisztratív feladatok 

ellátása is. A panaszok többsége felső légúti infekciós tünetek miatt volt, illetve hányás, hasmenés, 

bőrkiütés miatt. Ezek otthon kezelhetőek voltak. Végeztek COVID-19 antigén gyorsteszt mintavételt 

gyermekeknél is. A pozitív esetek otthonukban, tüneti kezeléssel gyógyultak meg. 

A megbetegedések gyakori okai: enyhe, változékony időjárás, levegő szennyezettsége, szociális 

elmaradottság, műveltség (eü. kultúra) hiánya, illetve a tünetek megjelenésekor azonnal orvoshoz 

fordulnak, tüneti gyógyszereket önállóan nem alkalmaznak, a telefonok száma emiatt jelentősen 

megnövekedett, több ízben 1 személyt igényelt volna. COVID-19 fertőzés a gyermekeknél nagyon 

csekély számban fordult elő. Sok esetben a gyermekek kontakt személyként kerültek karanténba 

tünet, panaszmentesen, ÁNTSZ határozat alapján. 

A gyermekorvos a gyógyítás mellet folyamatosan végez felvilágosító és prevenciós tevékenységet is 

orvosi csecsemő tanácsadáson keresztül.  A járvány ideje alatt a csecsemő tanácsadás ill. oltás 

folyamatosan, zökkenőmentesen zajlott. A krónikus betegek gondozása a szakrendelések leállása 

miatt kevésbé volt kivitelezhető. A szakorvosi javaslatok az állandó gyógyszerfelíráshoz 
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meghosszabbodtak, így a támogatott gyógyszerek felírásában nem volt fennakadás. A gyógyszerek 

felírása mindig folyamatosan időben az EESZT-ben történt. 

Gondozásban részesülők a praxisban: 

- Légzőszervi: Asthma + szénanátha: 29 fő. 

- Tápcsatorna: Elhízás, soványság, egyéb felszívódási zavarok (tejcukor-gyümölcscukor  

érzékenység): 60 fő. 

- Bőrbetegségek (jóindulatú csecsemő ekcéma, anyajegyek, érdaganatok): 47 fő.   

- Szívbetegségek: 175 fő (ártalmatlan szívzörej, szívbillentyű visszaáramlások, fejlődési  

rendellenesség, szívritmus zavarok, magas vérnyomás). 

- Szemészeti betegségek (rövid-távol ill. tompa látás): 100 fő. 

- Mozgásszervi betegedések: 111 fő (hanyag tartás, lúdtalp, süllyedt sarok, reumás ízületi  

megbetegedések). 

- Pszichiátriai betegségek (egyéb viselkedési zavar): 24 fő. 

- Koragondozás:13 fő. 

- Vérképző szervbetegségek (vérszegénység): 20 fő. 

 -Diabetes mellitus (inzulinos cukorbetegség): 2 fő. 

-Humán Fejlesztő (tanulási nehézségek, hiperaktivitás, autizmus): 14 fő. 

-Nefrológia (húgyúti fertőzések, vesemedence tágulatok): 4 fő. 

-Fül-orr-gégészet (átmeneti halláscsökkenés, ill. hallássérült): 2 fő. 

-Endokrinológia: 1 fő.  

-Daganatos megbetegedések: 0 fő.  

-Immunológia: 3 fő. 

-Neurológia: 10 fő. 

-Reumatológia: 1 fő. 

Rendelőben ellátott esetek száma: 5463 fő. 

Rendelőn kívüli ellátások száma: 4 fő.  

Szakrendelésre utalások: - diagnosztika :18 fő (hallásszűrés, csípőszűrés csecsemőknél ill. 

                                                                            egyéb betegségek diagnosztizálása), 

- egyéb: 80 fő (szakrendelések, tüdőgyógyászat, sebészet stb). 

Fekvőbeteg gyógyintézetbe utalások száma: 18 fő. 

Medgyesegyházán gyermekorvosi rendelés idő: 

- Hétfő: 8-11-ig 

- Kedd: 8-10-ig. 

- Szerda: 8-10-ig 

- Csütörtök: 8-10-ig, 10-11-ig orvosi csecsemő-tanácsadás 

- Péntek: 8-11-ig. 

Az asszisztensnő reggel 07:30-12:30-ig a rendelőben tartózkodik és a többi mellett egyéb 

adminisztratív ellátást, feladatot végez. Heti 1 alkalommal csütörtökön orvosi csecsemő tanácsadás 

keretén belül, az újszülött kortól kezdődően 6 éves korig, évente státuszvizsgálatok és korhoz kötött 

kötelező oltások beadása történik. Iskolaorvosi tevékenység során: éves terv szerint minden páros 

osztály fizikális, mentális fejlettségét szűri, és az ÁNTSZ által előírt kampányoltások, védőoltások 

beadása is ennek keretén belül történik.   

 

Kampányoltások: 6.-os osztályok (DTP, MMR), 

                             7.-es osztályok (Hepatitis B ellen 2 db oltás félév különbséggel), 

                                                       HPV (méhnyakrák) elleni oltás (2db/fő), 
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                              2019.08.01-től a bárányhimlő elleni védőoltás kötelező lett 

13 és 16 hónapos korban kapják. 

 A rendelőben gyermekbántalmazásra utaló jeleket nem tapasztalt, elhanyagolást sajnos igen, több 

ízben is, ez szociálisan elmaradott családoknál jellemző. A ruházatuk, küllemük szennyezett volt. 

Írásbeli jelzés 2021-ben nem volt a gyermekjóléti szolgálat felé.1 ízben történt szóbeli egyeztetés. A 

jelzőrendszernek tagja, sajnos az eleki helyettesítés miatt 2021-ben 1 megbeszélésen tudott jelen 

lenni. A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival nagyon jó a kapcsolatuk. Az utóbbi években sajnos 

több lett a követelés, elvárás a háziorvosok felé. Az emberek türelmetlenebbek lettek, emellett a 

felelősségvállalás és a tolerancia is jelentős mértékben csökkent. 

A rendelési időben rengeteg telefon van, amit, mivel dolgoznak, sajnos nem mindig tudnak felvenni. 

Megkérik a szülőket, hogy 10 után hívják Őket, amikor már a betegellátás ill. csecsemőtanácsadás 

lezajlik. Van olyan amikor 1 telefonszámról egymást után megállás, szünet nélkül 10 hívás is érkezik. 

Ezzel a rendelést zavarják. Vannak, akik több alkalommal javasolt, további vizsgálatokra nem 

hajlandóak elvinni a gyermeküket, csak arra, amit Ők gondolnak, ill. kívánságuk alapján. A 

gyermekorvos annak tud segíteni, aki együtt működik vele. 

Javaslatai:  

- a Polgármesteri Hivataltól ill. a képviselő- testülettől több információ közvetítését szeretné kérni a          

lakosság felé, a munkájukat érintő nehézségeikről, szabályairól, 

- meglévő tervek, ill. törvények betartása kellőképpen hozná az eredményeket, 

- felelősségvállalás (pedagógus határozottság, konfliktushelyzetek megoldása segítség nélkül), 

- az iskolai védőnői terv végrehajtása (prevenciós előadások hiánya), 

 - az iskolai egészségügy terén az ebben illetékesek együttes közreműködése, 

 - nagyobb szülői felelősségre vonás, 

 - társadalmi szemléletváltás (eü. kultúra fejlesztése). 

 

Óvoda 

 

Óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma 110 fő, hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

(2H) 4 gyermek volt, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (3H) 10 gyermek volt. 

A gyermekvédelem valamennyi gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak feladata és kötelessége. 

Minden évben érkeznek új kisgyermekek a csoportokba, mivel vegyes csoporttal működnek. 

Óvodába érkezésük előtt minden családhoz ellátogatnak, előzetes egyeztetés után, így a 

gyermekekkel otthoni környezetben találkoznak, ismerkednek gyermekkel és szüleikkel. Betekintést 

kapnak életkörülményeikről, anamnézis lapot töltenek ki, beszélgetnek a szülőkkel, próbálnak a 

bizalmukba férkőzni, érezzék, hogy őszintén fordulhatnak hozzájuk, bármi féle problémájuk van 

gyermekükkel kapcsolatban. Közösen együttműködve érhetnek el eredményeket. Amikor először 

mennek óvodába, így már nem lesznek idegenek a gyerekek számára és a szülők számára sem. 

Mindezekkel megkönnyítik a gyermekek beilleszkedését. Azonban a 2021-es évben a Covid-19 

világjárvány miatt kialakult helyzetre tekintettel nem végeztek családlátogatást, sem a gyermekek 

megismerése céljából, sem gyermekvédelmi szempontból. 

Az óvoda dolgozóinak jó a kapcsolata a szülőkkel. Ha valakinek problémája van, bármikor 

megbeszélhetik. Van fogadó óra is egyeztetés alapján. Szülői értekezletek szervezése, közös 

programok szervezése (családi délután, karácsony, anyák napja együtt ünneplése, nyílt nap, 

gyermeknap) a vírushelyzet miatt sajnos nem valósultak meg. A kapcsolatot zárt csoportokban 

tartották a szülőkkel, online és telefonon. Az óvoda nyitva tartása alatt, személyesen is beszélhettek. 

Gyermekjóléti szolgálat felé jelzéssel 2021. évben nem éltek. 
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Próbáltak minden problémát óvodán belül megoldani, pedagógiai eszközökkel, és csak akkor 

fordultak a gyermekjóléti szolgálathoz, ha szükséges volt.  

Nem kellett más szakembert bevonniuk a problémák kezelése során, Nevelési Tanácsadóba, 

Szakértői Bizottsághoz szokták küldeni az arra rászoruló gyermekeket: 

- Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézményéhez 12 

gyermeket küldtek. 

 

Észlelő-jelzőrendszeri esetmegbeszélésen rendszeresen részt szoktak venni, a vezető óvónő és a 

gyermekvédelmi felelős. Ezen kívül – jelzőrendszeri konferencián, éves tanácskozáson, szakmaközi 

megbeszélésen is részt vesznek. A gyermekvédelmi feladatokat ellátókkal az óvoda kapcsolata jó. 

Szeretnék, ha ez a kapcsolat megmaradna és tovább mélyülne.  

Az elmúlt évben szabadidős programokat több esetben szerveztek: családi délután, óvoda 

születésnapi-bulija, adventi, karácsonyi ünneplések, farsang, anyák napja, gyermeknap, játszóház 

szervezése, közös kirándulások, Mikulás várás, húsvét megünneplése. 

Zárt körülmények között a rendezvényeket a csoportokban megtartották, a vírushelyzet miatt, nyílt 

rendezvények a korlátozások feloldása esetén tartották meg. 

A 2021-es évben nem vettek részt szakmai továbbképzésen. 

Minden óvodapedagógus feladata a gyermekvédelem, egy gyermekvédelmi felelős van az óvodában, 

feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok összefogása. Éves munkaterve van és igény 

szerint van fogadóóra is. 

Minden hónapban egy alkalommal szakmaközi megbeszéléseket tartottak az óvodapedagógusok és 

családsegítők között gondozott gyermekekről, illetve az intézménybe járó többi gyermekről 

felmerülő problémákról, melyekre közösen kerestek megoldást.  

Sajnos ezek a megbeszélések is elmaradtak a kialakult vírushelyzet miatt, de a jövőben, ha lehetőség 

lesz rá folytatni szeretnék, mert nagyon hasznosnak tartják. 

 

Javaslatuk a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 

 rászoruló családok életkörülményeinek könnyítése, 

 a családsegítő szolgálat tevékenységének, működésének, szélesebb körben történő 

ismertetése, hogy a rászoruló családok jobban merjenek segítséget kérni. 

Bölcsőde  

 

Bölcsődében ellátott gyermekek száma 7 fő. 

A védőnők a hátrányos helyzetű gyermekek számát nem adják ki az óvoda számára. Esetészlelő 

lapon a gyermekjóléti szolgálat felé egy esetben történt jelzés. Gyermekvédelmi céllal 

családlátogatás nem történt. A bölcsődei dolgozóknak a szülőkkel többnyire jó a kapcsolata, de 

vannak olyan esetek amikor nehezebb. A családok az esetek többségében együttműködőek. 

Észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen egy esetben vettek részt, amikor érintettek voltak. 

Szabadidős és preventív gyermekprogramokat külön nem szerveztek, mert az óvodai programokon a 

bölcsődés gyermekek is részt vesznek, ha a korlátozások engedik. 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzéseken nem vettek részt. 

 

 

Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 

 rászoruló családok életkörülményeinek könnyítése, 
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 a családsegítő szolgálat tevékenységének, működésének, szélesebb körben történő 

ismertetése, hogy a rászoruló családok jobban merjenek segítséget kérni. 

 

Nyári szünidei gyermekfelügyelet 

A 2021. évben egy szülő igényelte a nyári szünidei gyermekfelügyeletet, azonban később visszavonta 

kérelmét. Így igény hiányában a gyermekfelügyelet nem került megszervezésre.  

 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagja az általános iskola és a rendőrség is, ezért a gyermekek védelme és 

helyzetüknek javítása érdekében, fontos rálátással lennünk az ott folyó munkákra is.   

 

Általános Iskola 

 

Az iskola tanulóinak létszáma: 262 fő 

Ebből alsó tagozatos tanulók száma 126, felső tagozatos tanulók száma 136 fő 

Előző évekhez képest kevesebb a tanulók létszáma. 

Hátrányos helyzetű tanulók száma 29 fő, halmozottan hátrányos helyzetii tanulók száma 25 fő. 

Előző évekhez képest kevesebb. 

A napközbeni ellátást igénybe vevők száma: 141 fő. 

Korrepetáláson részt vevő tanulók száma: 68 fő. 

Korrepetálásra fordított órák száma: 2 óra/osztály/hét. 

Az iskolában szakköröket, táborokat szerveznek és művészeti oktatás folyik. 

Az iskola pedagógusai, gyermekvédelmi céllal családlátogatáson nem vettek részt.   

28 esetben tettek jelzést a gyermekjóléti szolgalat felé, illetve 16 esetben a gyámhivatalnak. 

Jellegükben a következők voltak: igazolt és igazolatlan mulasztás, magatartási problémák, a 

gyermek nem megfelelő táplálkozása, anyagi gondok, hajtetvesség, online oktatással 

kapcsolatos problémák. 

Jelzőrendszeri esetmegbeszéléseken részt vettek, amikor erre lehetőség volt. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nem volt a 2021. évben az intézményben, ezeket a feladatokat 

az osztályfőnökök, illetve pedagógiai asszisztens látta el. Ők vették fel  a kapcsolatot a szülővel, 

amennyiben szükséges volt. 

1 tanulót küldtek tovább egyéb szakemberhez. 

 

Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekeben: 

az eddigi kapcsolattartás fenntartása, problémás esetben további konzultáció. 

 

Rendőrség 

 

A Gyvt. 17. § (1) bekezdése és a 32/2007. (OT26) ORFK utasításban foglalt rendőri feladatok 

keretében a 2021. év vonatkozásában az alábbiak állapíthatóak meg.  

A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetések száma  

a./ Szabálysértés:   

A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság illetékességi területén fiatalkorú személlyel szemben 2021. 

évben összesen 10 esetben, míg gyermekkorú személlyel szemben 4 esetben került sor bíróság 

hatáskörébe tartozó, előkészítő eljárás keretében vizsgált szabálysértési eljárás lefolytatására. A 

rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértés vonatkozásában fiatalkorú személlyel szemben további 

12 esetben jártak el, míg gyermekkorúval 1 esetben, akikkel szemben figyelmeztetés intézkedést 
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alkalmaztak, illetve felelősségre vonásra nem került sor. A KRESZ szabályszegések esetében a 

világítás nélkül történő kerékpározás, és engedély nélküli vezetés szerepelt a fő szabálysértési okok 

között. Az elkövetett szabálysértések részletes adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.  

  

b./c./ Vétség, bűntett:   

A vizsgált időszakban a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 8 

esetben jártak el fiatalkorú személy elkövető ellen, gyermekkorú elkövető miatti eljárásra 2 esetben 

volt szükség.  Ezen bűncselekmény legtöbb esetben fiatalkorúak esetén lopás bűncselekmények 

voltak, gyermekkorúak esetén pedig rongálás. A fiatalkorú személyek motivációjaként kiemelendő a 

kortárs csoportok befolyásoló hatása. Az összesen 10 bűncselekményből lopás bűncselekmény 

vonatkozásában 2021. évben 5 fiatalkorú személlyel szemben jártak el, mely a tavalyi évhez képest 1 

esetszámú növekedést mutat.  

  

Az előző évekhez képest fiatalkorúak által elkövetett testi sértés bűncselekmény nem történt.   

  

Fiatalkorú és gyermekkorú személyek sérelmére a rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. 

évben legnagyobb számban garázdaság bűncselekmények kerültek elkövetésre.   

  

Az bűncselekményekre vonatkozó részletes adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza.  

  

Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében   

Gyermekkorú személyek által elkövetett bűncselekmények miatti eljárás lefolytatására 2021. évben 2 

esetben került sor, a korábbi éveknek megfelelően rongálás bűncselekmény miatt.   

  

Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében   

A fiatalkorú bűnelkövetők tekintetében az elkövetési módok némileg változtak, továbbra is a kisebb 

értékű vagyon elleni szabálysértések és a garázdaság vétségek a meghatározók, de a korábbi évekhez 

képest a vagyon elleni bűncselekmények száma nőtt. Kirívó agresszivitásra, szélsőséges magatartásra 

nem került sor. A fiatalkorú elkövetők a bűncselekményeiket nem egyedül, hanem hasonló korú 

társaikkal közösen követik el, vagy felnőtt korú elkövetővel.  Általánosságban problémaként 

megjelölhető források, a szülői felügyelet hiánya, vagy annak felszínessége, a családon belüli 

szociális, és anyagi problémák súlyosbodása, és a baráti társaságok deviáns viselkedésének 

gyakorisága.  

  

A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen  

Azokban az esetekben, ahol a családon belüli erőszak részese fiatalkorú személy volt, az erre 

vonatkozó adatlap kitöltésével értesítésre került a gyermekjóléti szolgálat is. Családon belüli erőszak 

esetén meg kell különböztetnünk a tettlegesen elkövetett erőszakot, az érzelmi, szexuális 

bántalmazást és az elhanyagolást.  

  

A családon belüli erőszak sértettjei jellemzően 2021. évben is az élettársak és házastársak, ahol a 

fizikálisan erősebb fél, a férfi bántalmazza a gyengébb, alárendelt nőtt, és ezen bántalmazások 

esetenként, a gyermekek jelenlétében valósultak meg. Az esetek túlnyomó többségében a sértett fél a 

rendőri intézkedésen túl nem terjeszt elő magánindítványt az elkövetővel szemben, így büntetőeljárás 

megindítására sem kerül sor.  
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Fontos azt hangsúlyozni, hogy állandó, rendszeres jelleggel egy családtól sem érkezik bejelentés 

családon belüli erőszakról, így egy-egy ilyen bejelentés kapcsán súlyos, a részes kiskorú személyt 

közvetlenül érintő veszélyhelyzet nem kerül megállapításra, ebben az esetben hivatalból nem kerül 

sor nyomozás elrendelésére. Az alkalmanként elkövetett cselekmények nem merítik ki a kiskorú 

veszélyeztetés bűntett bűncselekmény törvényi tényállását.   

  

Kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok   

A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon 2021. évben kábítószer birtoklás bűncselekmény 

elkövetése miatt fiatalkorú személlyel szemben nem indult büntetőeljárás.  

  

Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok   

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályának irányítása 

alatt látnak el bűnmegelőzési feladatokat. A tavalyi évben, hasonlóan a korábbi évekhez, a helyi 

általános iskolában, valamint a Hunyadi János Közközoktatási Intézményben a sértetté és elkövetővé 

válás megelőzésének és büntetőjogi következményeire tekintettel előadás került megtartásra. Önálló 

forrás hiányában a kapott szórólapokat juttatják el az érintett intézményekbe és igyekeznek eleget 

tenni valamennyi ezzel kapcsolatos felkérésnek.  

  

Valamennyi olyan esetben megküldték 2021. évben is a jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé, ahol a 

bűncselekmény elkövetője vagy sértettje fiatalkorú személy volt. Összesen 15 adatlap került 

továbbításra, Medgyesegyháza város vonatkozásában 1 adatlap került megküldésre.  

  

A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság a 2021. évben összesen 13 esetben kapott meghívót az 

illetékességi területen található településeken lévő gyermekjóléti szolgálatoktól, mely 

meghívásoknak, a végrehajtandó szolgálati feladatoknak megfelelően, minden esetben igyekezett 

eleget tenni. Medgyesegyháza város esetében ez összesen 1 esetet jelentett.  

  

Gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzésen 2021. évben nem vettek részt. 

Általános és konkrét ügyek kapcsán is több alkalommal került sor személyes és telefonos 

megbeszélésre a gyermekjóléti szolgálat tagjaival, ahol a büntetőeljárás menete és a jogi lehetőségek 

kerültek ismertetésre. A fent írt 15 megküldött adatlap vonatkozásában az azok alapján a 

gyámhatóságok által foganatosított intézkedésekről a visszajelző értesítéseket megkapták.   

  

Javaslatok a gyermek- és fiatalkorúak védelmének javítása érdekében   

A hatékony intézkedések megtétele és együttműködés érdekében indokolt a jelzőrendszer tagjainak 

és a rendőrség munkatársainak szoros együttműködése, napi kapcsolata, egymás feladat- és 

hatáskörének részletes ismerete. Szükség esetén a jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélés tartása, az 

ismertté váló és gyakori bűnelkövetési módok megelőzése érdekében hatékony propaganda 

tevékenység megszervezésében együttműködés.   
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Gyermekkorú és fiatalkorú személyek elleni bűnügyi eljárások  

Bcs. megnevezése  
Elkövető  Sértett  

Gyk.  Fk.  Gyk.  Fk.  

Lopás     5    2  

Rongálás  2        

Garázdaság     3    4  

Könnyű testi sértés       1  1  

Súlyos testi sértés        4  

Segítségnyújtás elmulasztása      1    

Kiskorú veszélyeztetése       3    

Összesen:  2  8  5  11  

  

 

Gyermekkorú és fiatalkorú személyek elleni  szabálysértési 

előkészítő eljárások (elzárásos szabálysértés)  

Szabs. megnevezése, kategóriája  
Elkövető  

Gyk.  Fk.  

Tulajdon elleni szabálysértés  3  9  

Valótlan bejelentés  1  1  

Összesen:  4  10  

  

 

Gyermekkorú és fiatalkorú személyek elleni  

szabálysértési eljárások  

Szabs. megnevezése, kategóriája  
Elkövető  

Gyk.  Fk.  

Közlekedési szabálysértés  1  11  

Közrendvédelmi szabálysértés    1  

Összesen:  1  12  

  

 

 

6.   Az önkormányzat által szervezett bűnmegelőzési program 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata a 2021. évben bűnelkövetés és bűnismétlés megelőzése 

céljából nem indított programot.  

 

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

feladatok, szolgáltatások ellátásában részt vevő civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 

szabadidős programok, drog-prevenció stb.),  

A gyermekek részére 2021. évben a kialakult vírushelyzet miatt, programok szervezésére nem került 

sor. 

 

 

 

 



 17 

 

 

Összefoglaló  

 

A beszámoló átfogó képet nyújt az előző évben tett intézkedések hatásairól és eredményeiről. 

Kirajzolódnak azok a területek, ahol további előre lépésekre van szükség. A gyermekvédelmi 

intézményrendszer képviselői és a jelzőrendszer tagjai számára előrevetíti a jövő feladatait. A 

beszámoló ösztönző hatással van a gyermekvédelmi munka minőségi színvonalon történő 

elvégzésére.  

A hazai gyermekvédelem legmeghatározóbb törvénye az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény.  

A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi 

önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel 

segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a 

szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzéséről és megszüntetéséről.  

A gyermekvédelemhez kapcsolódó feladatok ellátásában, mind az államnak, mind az 

önkormányzatoknak, mind pedig a civil szervezeteknek szerepet kell vállalniuk.  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2021. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. május 25. 

 

 

              Kraller József s.k. 

                 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

           jegyző 

 

 


