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ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS SÁRKESZI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI 
FELADATAINAK 2021. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 

 

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

(továbbiakban Gyvt.) 96. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján a  települési önkormányzat és 

az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv 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 gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 

javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 

gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

  

Az átfogó értékelés elkészítése során a jogszabályban foglalt követelményeket vettük 

figyelembe, az értékelés ennek megfelelően az alábbiak szerint került összeállításra. 

 

1./ SÁRKESZI KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI MUTATÓI:  
 

Sárkeszi Község lakosságának száma 2021. december 31. 

állapotnak megfelelően 602 fő volt, ebből 305 fő a férfiak és 

297 fő a nők száma.  

 

Ebből a 0-18 éves korosztály:    104 fő.  

            19-35 éves korosztály:   137 fő   

            36-55 éves korosztály:   185 fő    

             56-62 éves korosztály:   57 fő     

             63 év felettiek                119fő   

Az alábbi táblázat a 0-18 éves korúak korosztály szerinti megoszlását mutatja: 

 

Korosztály 2016 
 

2017 2018 

 

2019 

 

2020 2021 

 

0-3 év 16 

19 

 24 

 

25 

 

25 28 

4-7 év 12 15 17 

 

13 

 

17 23 

 

8-14 év 41 

 

34 30 

 

25 

 

26 27 

 

15-18 év 21 

 

29 30 

 

28 

 

31 26 
 

Összesen  

0-18 év 90 

 

97 101 

 

91 

 

99 104 
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2./ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI ÉS 

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA: 
 

2.1.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapítása jegyzői hatáskör.  

A Gyvt. 19. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult  

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

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

foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek, 

b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, 

c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 

 

A Gyvt. 19. § (2) bekezdése értelmében a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

 

A kedvezményre való jogosultság megállapításához a havi jövedelem mellett a vagyoni 

helyzetet is vizsgálni kell. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá 

vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó 

családban 

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a 

tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely 

az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós 

betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 

 

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 1 évre 

lehet megállapítani, évente új kérelmet kell előterjeszteni, amit a jogosultság megszűnése előtt 

három hónappal be lehet nyújtani. 

   

A 2021. év során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapítására 10 gyermek esetében került sor, melyek közül 0 fő saját jogán volt 

jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. 

A kedvezményben részesülő gyermekek 6 családban élnek.  
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Azok a gyermekek, aki augusztus 1-jén és november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre voltak jogosultak, augusztus és november hónapban egyszeri 6.000.-Ft 

alapösszegű támogatásban részesültek, valamint azok esetében akiknél a halmozottan 

hátrányos helyzet megállapításra került alkalmanként 6.500.- Ft támogatásban 

részesültek. Az egyszeri, 6.000.-Ft illetve 6.500.-Ft összegű támogatás postai kiutalás 

formájában került kifizetésre. A támogatásra kifizetett összeg 99.500.-Ft volt. 

 

2.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma 

 

A Gyvt. 67/A.§.-a alapján  hátrányos 

helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 

alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám 

alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket 

egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb 

alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 

megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

 

2021. december 31-én hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

iránti kérelemmel érintett gyermekek és nagykorú vált gyermekek száma: 3 fő. 

Megállapított hátrányos helyzetűek száma: 2 fő.  

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma: 1 fő 
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2.3./ Gyermekétkeztetés   

 Sárkeszi község önkormányzata gyermekétkeztetési 

feladatokat nem lát el, miután a településen sem 

óvoda, sem általános iskola nem működik.  

Az óvoda fenntartására az önkormányzat 

Nádasdladány Község Önkormányzatával 

megalakította a Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési 

Intézményi Társulást. A Társulás által fenntartott 

Nádasdladányi Sün Balázs Óvoda és Mini  Bölcsőde 

intézmény biztosítja a Sárkesziben élő óvodás korú gyermekek számára az óvodai ellátást, 

melynek keretében a gyermekétkeztetés is biztosított. Azok a gyermekek, akik a 

Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskolában rendelkeznek tanulói jogviszonnyal, az 

intézmény által biztosított étkeztetésben vesznek részt.  

 

A gyermekétkeztetést az óvodában 39 fő, az iskolában 63 fő  vette igénybe a következők 

szerint: 

 

Finanszírozás Óvoda Iskola csak ebéd  Iskola 3 x-i étkezés 

Teljes ár 4 11 19 

50 %-os tám. 0 4 12 

100 %-os tám. 34 0 17 

Összesen: 39 15 48 

 

3./ GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Sárkeszi  településen a  gyermekjóléti alapellátás 

és a  családsegítés feladatait 2015. július 1. 

napjától a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 

látja el.    A SÁRRÉT Kistáj Önkormányzati 

Társulás Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

(továbbiakban: szolgálat) szakmai egysége 2021. 

évben is eleget tett a  szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szociális törvény), a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény), valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírt 

feladatainak.   A szolgálat a székesfehérvári ALBA BÁSTYA Család-és Gyermekjóléti 

Központhoz tartozik. 

 

3.1. A gyermekjóléti Szolgálat személyi és tárgyi feltételei:  

A 2021-es évben 1 fő családsegítő látta el a feladatot, aki szociálpedagógus végzettséggel 

rendelkezik, ami megfelel a törvényi előírásoknak. A helyettesítését szükség esetén a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője által kijelölt családsegítő látja el, 

betöltetlen álláshely esetén a szakmai vezető. 

Ügyfélfogadás minden pénteken 9:00-1:00  óra között a Polgármesteri Hivatalban, Sárkeszi, 

Petőfi út 45. szám alatt biztosított, ahol a településen élő családok részére személyesen van 

lehetőség a családsegítőt felkeresni, valamint ezen kívül a családsegítő telefonon is naponta 

biztosítja az elérhetőséget 8 és 16 óra között. 
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Tárgyi feltételek:  

Alapvető irodatechnikai eszközök rendelkezésre álltak az adminisztrációs munka 

elvégzéséhez, a szükséges ügyintézéshez. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

ügyfélfogadó irodája, a klienseknek és a jelzőrendszer tagjainak is jól megközelíthető helyen 

található.  A családlátogatások gyalogosan, illetve családsegítő saját személygépkocsijával 

történik.  

 

3.2. A Gyermekjóléti Szolgálat éves munkája Sárkeszi településen: 

 

Szakmai tevékenység  

A településen a szolgáltatás szakmai programmal rendelkezik. 

A család-és gyermekjóléti szolgálat a tevékenységéről készült ismertetőt, feladatait, aktuális 

programjait elérhetővé teszi a lakosság és a jelzőrendszer tagjai számára. A családsegítő, aki 

a település jelzőrendszeri felelőse is egyben, rendszeres kapcsolatot tart a jelzőrendszeri 

tagokkal. A jelzések szóban és írásban is érkeznek. A szóban érkező jelzéseket szükségszerű 

írásban is benyújtani.  A jelzésekre a családsegítő minden esetben visszajelzést ad.  A 

családsegítő, mint jelzőrendszeri felelős, működteti a jelzőrendszert, szakmaközi 

megbeszéléseket szervez évente minimum 6 alkalommal.  

    Szabadidős és közösségfejlesztő programok a pandémia miatt 2021-es évben nem kerültek 

megrendezésre. 

Családsegítő részt vett szakmai továbbképzésen. 

A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával 

szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének megőrzését, elősegíti a gyermek családban 

történő nevelkedését, veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyhelyzet 

megszüntetését. Tevékenysége körében összegyűjti illetékességi területén a gyermekkel 

kapcsolatos információkat, tájékoztatást nyújt a családokat érintő támogatási lehetőségekről, 

segíti a családokat, ill. a gyermekeket érdekeik érvényesítésében, a család tagjaival és a 

humánszolgáltató rendszer más tagjaival együttműködve támogatást ad ahhoz, hogy a 

gyermekotthoni környezetében kiegyensúlyozottan nevelkedhessen. A szociális munka 

eszközeivel, humán szolgáltatások biztosításával igyekszik elkerülhetővé tenni a hatósági 

beavatkozást. Megteremti annak lehetőségét, hogy a szükséges (elkerülhetetlen) hatósági 

intézkedéseket körültekintő előkészítő munka után hozza meg az illetékes hatóság. 

     Családsegítés körében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok, tartós munkanélküliek, fiatal 

munkanélküliek, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, 

krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek számára, illetve az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése céljából nyújt szolgáltatást. 

 

A feladatok 7 tárgykör köré csoportosíthatók:  

• tájékoztatás nyújtása, 

• szociális segítő munka, 

• ellátások, szolgáltatások közvetítése, 

• hivatalis ügyek intézésében közreműködés, 

• a  családban  jelentkező  nevelési  problémák  és  hiányosságok  káros  

hatásainak enyhítése, 

• észlelő és  jelzőrendszer működtetése, 

• adminisztrációs tevékenységi  kör. 
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A családsegítő szervezi, koordinálja, működteti az élelmiszer,- bútor,- és ruhaadományok 

osztását, közvetítését.  

     

     A speciális ellátáshoz való hozzájutást – pszichológusi tanácsadás, fejlesztőpedagógus, 

mediáció, családkonzultáció, jogi tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet – a székesfehérvári 

ALBA BÁSTYA Család-és Gyermekjóléti Központ biztosítja klienseinknek.  

 

3.3. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat  működésének tapasztalatai 2021. évben: 

 

Gondozás formája Családok száma Érintett személyek  száma 

Önként együttműködő/szociális segítő 

tevékenység együttműködési megállapodás 
alapján 

1 3 

Egyszeri ügyintézés/tanácsadás 6 9 

Védelembe vétel keretein belüli szociális 

segítő tevékenység 

-- -- 

 

Szakmai tevékenység megnevezése Szakmai 

tevékenységek 

halmozott száma 

Információnyújtás  7 

Tanácsadás     6 

Segítő beszélgetés  12 

Ügyintézéshez segítségnyújtás  5 

  Konfliktuskezelés  1 

Kríziskezelés  2 

Esetkonzultáció  13 

Adományközvetítés  4 

Családlátogatás 23 

Szakmaközi megbeszélés  6 

Esetkonferencia                   -- 

Környezettanulmány elkészítésében való 

közreműködés  

-- 

Közvetítés család-és gyermekjóléti központhoz  -- 

 

Beérkezett jelzések jelzőrendszeri tagoktól 0-17 évessel 

kapcsolatos 

jelzések száma 

Nagykorú személyekkel 

kapcsolatos jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató /védőnő -- -- 

Másik Szolgálat/Központ 1 -- 

Köznevelési intézmény 2 -- 

Egyesület, alapítvány, egyház - -- 

Rendőrség -- -- 

Önkormányzat, jegyző - 1 

Kormányhivatal -- 1 

Összesen 3 2 
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A veszélyeztetettség főbb 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. A járványhelyzetben a digitális oktatás sok nehézséget jelentett a 

családok számára, ami csak fokozta az amúgy is labilis szerkezetű családokban a 

konfliktushelyzetet. Elvált vagy válófélben lévő szülők közötti konfliktushelyzetek, 

gyermekkel való kapcsolattartási problémák gyakoriak voltak. 

 

• Gyermeknevelési problémák: 

A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák eddig leginkább a kamaszkorban 

jelentkeztek. 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. Egyre gyakoribb azonban már kisgyermek korban megjelenő 

gyermeknevelési probléma hatása, mert a szülők nem mernek a gyermeknek ellent 

mondani, a gyermek irányítja a családot. Megszűnik a gyermek számára a keretek, 

határok, viselkedési normák meghatározása, a rendszeresség a napirend hiánya.  

 

• Szülő vagy család életvitele: 

Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele. Az 

alkoholfogyasztás, a dohányzás nagyon sok családban a mindennapok természetes 

velejárója. Egyre gyakoribba a szülőknél is az internet függőség és az egyéb 

játékszenvedély felmerülése. Ennek következtében a gyermek is ezt a viselkedést követi, 

másolja. A rendezett, tiszta lakókörnyezet és a megfelelő testi higiéniai állapot kialakítása, 

hosszú távú fenntartása jelentős problémát okoz.  

 

3.4 A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: 
 

   A jelzőrendszer minden tagjával folyamatos az együttműködés. Jól működik preventív 

jelleggel is, sok  esetet már időben egy rövidebb esetkezeléssel orvosolni lehet.   

Az oktatási nevelési intézményekkel folyamatos volt a kapcsolattartás, rendszeressé váltak 

az esetmegbeszélések, személyes konzultációk. A védőnők és a családsegítő között 

kiemelkedően jó az együttműködés, megfelelő az információáramlás, volt példa közös 

családlátogatások megvalósítására is.  Az önkormányzati dolgozókkal, körzeti megbízottal 

szintén töretlenül jó az együttműködés.  A járványhelyzet miatt nem volt elakadás a 

jelzőrendszer működésében, csak a személyes konzultációkat átvette a telefonos illetve 

online kapcsolattartás. 

 

Szakmaközi megbeszélések: 

 

A jelzőrendszer tagjaival, előre egyeztetett időpontban kerültek megtartásra a törvényben 

előírt  6 alkalommal, ez a járványhelyzet miatt alakult így, de a kapcsolattartás, információ 

áramlás folyamatos volt.  
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Egyéb tevékenység: 

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat széleskörű adományozási tevékenységet folytatott a 

2021. évben is. A NAK-TAN Agrár Infomációs, Szolgáltató és Oktatásszervező Nonprofit 

Közhasznú KFT felajánlásának köszönhetően 40 kg liszt került kiosztásra. Rengeteg magán 

felajánlás került leszervezésre, hogy minden családnak tudjunk hatékonyan, célirányosan 

segíteni. 

 

 

         

4. A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása 

 

 

A Gyvt. 41. § (1) bekezdése szerint a  gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell 

megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük 

- ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési 

támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali 

oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 

tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 

lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. 
 

A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően - 

a) a bölcsődei ellátás, 

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 

c) az alternatív napközbeni ellátás. 

 

A bölcsőde A bölcsődei ellátás keretében - ha a törvény kivételt nem tesz - a három éven 

aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, 

a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Bölcsődei ellátás keretében az 

Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban: sajátos 

nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozása is végezhető. A bölcsődei ellátás keretében - 

szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel 

működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a 

szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni. 

 Sárkeszi településen bölcsődei ellátás 2021-ben nem működött.  

 

Napközbeni gyermekfelügyelet A napközbeni gyermekfelügyelet keretében - nem nevelési-

oktatási céllal - a szolgáltatás nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára, 

b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára, 

c) az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való 

részvételének idején kívül, 

d) a magántanuló számára, 

e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és 

egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és 

f) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett 

egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára. 
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A napközbeni gyermekfelügyelet keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek számára 

szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. 

A napközbeni gyermekfelügyelet megszervezhető 

a) a szolgáltatást nyújtó saját otthonában, 

b) a Gyvt. 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztató által biztosított helyiségben, 

c) más, e célra kialakított helyiségben, vagy 

d) a Gyvt. 44/C. § szerinti esetben a szülő, törvényes képviselő otthonában. 

 

Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében 

nyújtott, 

a) a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint 

egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 

b) a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított 

nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, 

feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges - jogszabályban meghatározott - 

személyi és tárgyi feltételekkel. 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó óvodai ellátás, 

nem a településen biztosítja az önkormányzat. A gyerekek a Nádasdladány-Sárkeszi 

Köznevelési Intézményi Társulás által fenntartott Nádasdladányi Sün Balázs Óvoda és 

Mini Bölcsőde Intézményben (Nádasdladány, Kastélykert 3.) vehetik igénybe az óvodai 

ellátását.   

 

A településen alapfokú oktatási intézmény  nem működik. A településen élő gyermekek 

kötelező felvételét biztosító intézmény a Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános 

Iskola.  

 

 

5. Gyermekek átmeneti gondozása:  
 

A gyermek átmeneti gondozása megszervezhető 

befogadó szülőnél, helyettes szülőnél, gyermekek 

átmeneti otthonában vagy családok átmeneti 

otthonában. 

A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői 

felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes 

képviselő kérelmére vagy belegyezésével - 

ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell 

biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte 

vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.  A 

befogadó szülői, illetve a helyettes szülői ellátás a településen nem működik.  A családok és 

gyermekek átmeneti otthona csak bizonyos lakossági létszám fölött jelent kötelező feladatot 

az önkormányzatoknak. 
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6.  / A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN 

VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK 

 

2021-ben az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 

feladat- és hatáskörébe tartozó gyámügyi hatósági tevékenység 

ellenőrzésére nem került sor. A Sárrét Kistáj Önkormányzati 

Társulás Család és Gyermekjóléti Szolgálatánál sem került sor a 

tavalyi évben ellenőrzésre.  

 

7./ KAPCSOLATTARTÁS A CIVIL 

SZERVEZETEKKEL 

A településen nem működik olyan társadalmi és civil 

szervezet, amely az óvodás, iskolás korú, illetve a rászoruló 

gyermekek megsegítését tűzte ki célul.  

Az önkormányzat által év közben szervezett programok 

keretében biztosított az érintett korosztályt célzó 

rendezvények megszervezése.  

A gyermekek az óvodai és az általános iskolai ellátás keretében kirándulásokon és táborokban 

tudnak részt venni.    

 

 

 

9. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA  

   

 

Szakmai tanácskozás, tapasztalatok, célkitűzések: 
 

Az éves gyermekvédelmi tanácskozás társulási szinten 

történő megtartására 2022. február 24-én került sor az 

előírásoknak megfelelően. A konferencián a jelzőrendszer 

tagjai a jelzőrendszer működését jónak ítélték és 

kihangsúlyozták, hogy a családgondozóval jó az 

együttműködés. 

 

Ahogy minden évben, családsegítő most is kiküldte a kérdőívet a jelzőrendszeri tagoknak, a 

szakmai munkával kapcsolatosan.  

A kérdőívek kiértékelése alapján megállapítható, hogy a 2021-es évben: 

• A jelzőrendszeri tagok között, az ő megítélésük alapján is hatékony, jó, konstruktív volt 

az együttműködés a pandémia ellenére is.   

• Óvodai, iskolai szociális munka hatékony, prevenció területén is.  

• A jelzőrendszeri tagok saját területén felmerülő jellegzetes problémák: testi, higiénés 

gondok, magatartási problémák (BTM,SNI,ADHD), óvodai hiányzások, pandémia anyagi 

és lelki okai.  

• A szülő támadásként éli meg, ha jelzik a gyermekkel kapcsolatos problémát, nem 

segítségként, a beavatkozás nehézkessé válik emiatt.  
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A jelzőrendszeri tagok megfogalmazták a pandémia hatását is a jelzőrendszeri 

tevékenységükre: 

• Kevésbé voltak a gyermekek a látótérben. 

• Családokkal az információáramlás lelassult, akár meg is akadt. 

• Rontott a családok mentális és szociális helyzetén. 

• Szülőkkel a személyes konzultáció helyett a telefonos megbeszélés került előtérbe. 

• Zsiliprendszer működtetése kevesebb interakcióra adott lehetőséget. 

• Kisgyermekes anyukák elszigetelődése, sokszor elmagányosodása volt megfigyelhető. 

• Az új, egészségügyi eljárásrend okozott problémákat. 

         

  

Az előterjesztés összeállításában részt vett: 

Csordos Erzsébet szakmai vezető 

 

 

Sárkeszi, 2022. május 16. 

 

 

 

Dr. Pahola Tünde 

      jegyző 

 


