
A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 

 

136/2014. Kth. 

Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 

 

137/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja ifj. 

Balogh Istvánnal a Csillagászati Obszervatórium működtetésére kötött Szolgáltatási 

Szerződés 2.sz. módosítását azzal, hogy minden év január 31-ig készüljön beszámoló az előző 

évi tevékenységről. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

1. melléklet: 

A Kiskunhalason 2012. november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati 

Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási Szerződés 

2.sz. módosítása 
 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata - képviseli: Gyovai 

István polgármester - 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti székhelyű megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő), másrészről B&B Csillagvizsgáló Korlátolt Felelősségű 

Társaság 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 26.sz. III./8 székhelyű gazdasági társaság, - 

képviseli Balogh István ügyvezető - szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) együttesen: 

Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  

Jelen szerződés tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6400 

Kiskunhalas, Kossuth u. 43.sz. III/16,17.(hrsz.:4751/2/A) székhelyű Csillagászati 

Obszervatórium működtetése.  

1. A Szolgáltatási Szerződés a következő, 6/A ponttal egészül ki. 

6/A. A Szolgáltatási Jegyzékben foglalt szolgáltatások elszámolása és 

finanszírozása az alábbiak szerint történik: 

a.) Szolgáltató, a Csillagda látogatására jogosító, a Megrendelő által elkészített és az 

igénybe vevők számára kiadott ingyenes belépőjegyek leadásával igazolja 

teljesítését. Megrendelő az éves Szolgáltatási jegyzékben foglaltak szerinti 

belépőjegy/forint összeggel finanszírozza Szolgáltatót. 

b) Szolgáltató a Szolgáltatási Jegyzékben foglalt szakköri tevékenységét szakköri 

naplóval igazolja, mely tartalmazza a szakköri tagok nevét, a foglalkozások 

időpontját, témáját és a foglalkozáson megjelentek aláírását. Megrendelő ez alapján, 

a Szolgáltatási Jegyzékben foglaltak szerinti fő/foglalkozások/forint összeggel 

finanszírozza a Szolgáltatót 

c) Szolgáltató a Szolgáltatási Jegyzékben szereplő havi fix összegű alapdíjra 

jogosult. 

d) Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott, a Szolgáltatási Jegyzékben szereplő 

szolgáltatások díját havonta fizeti, a teljesítés igazolását követő 5 munkanapon 

belül. A szolgáltatási díj havi összege az a), b), c), pontok alapján számított összeg. 

e) Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási jegyzékben nem nem szereplő 

szolgáltatásokért belépődíjat szedni, melynek mértékét önállóan határozza meg. 

2. A Szolgáltatási szerződés mellékletét képező Szolgáltatási Jegyzék 2015. január 

havi programjait követő szövegrész „A programok változtatási jogát a Szolgáltató 



fenntartja. A szolgáltatás havi díja 250.000,- Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint, 

mely összeg az ÁFA-át tartalmazza.” hatályon kívül helyeződik, helyette az alábbi 

szövegrész kerül: 

„2014-ben a szolgáltatásokat Megrendelő az alábbi díjtételek alkalmazásával fizeti: 

  Belépőjegy:     1.000 Ft/jegy 

  Szakköri tevékenység:   1.500 Ft/résztvevő/alkalom 

  Alapdíj:    50.000 Ft/hó 

Az itt feltüntetett árak az ÁFA-át tartalmazzák. A Szolgáltató egy hónapban 

legfeljebb 250.000 Ft-ot (mely összeg tartalmazza az ÁFA-át) jogosult elszámolni. A 

tárgyhóban el nem számolható belépőjegyeket és szakköri tevékenységeket 

Szolgáltató jogosult a következő hónapban elszámolni. A programok változtatási 

jogát a Szolgáltató fenntartja” 

A Szolgáltatási Szerződés 2.sz. módosítása 2014. szeptember 1-jén lép hatályba. A 

Szolgáltatási Szerződés további részeit a módosítás nem érinti, azok változatlan formában és 

tartalommal érvényben maradnak. 

A Szolgáltatási Szerződés 2. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 25. 

 

       ….................................................                           …................................................        

                /: Gyovai István :/     /. Balogh István :/ 

   Kiskunhalas Város Polgármestere   B&B Csillagvizsgáló Kft. Ügyvezetője 

 

138/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az EGT 

Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítása tárgyában az Önkormányzat pályázatot adjon be a Sáfrik-malom felújítására, 

működőképességének helyreállítására maximum 150.000.000 Ft. - azaz százötvenmillió 

forint - pályázati projekt keretéig. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja legfeljebb 8.000.000 Ft 

összeg erejéig, olyan módon, hogy a 2014. évi költségvetésében biztosít 5.000.000 Ft-ot 

és a 2015. évi költségvetésében 3.000.000 Ft-ot. 

 

3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a pályázatot készítse elő és azt 

a beadási határidőig döntés végett terjessze be a Képviselő-testülethez. A pályázat 

előkészítésére (műszaki és egyéb tervdokumentáció) a Képviselő-testület a 2014. évi 

költségvetésében biztosít 3.000.000 Ft-ot. 

 

4. A Képviselő-testület a 9/2014.Kth. sz határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

139/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Civilek a Jövőért Alapítvány részére, kérelme 

alapján 1 500 000 Ft. azaz egymillió ötszázezer forint, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 6:388.§ szerinti (Szívességi kölcsön) visszatérítendő támogatást hagy jóvá. A 

támogatás kizárólag a 11/2013.(II.5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcímre benyújtott és nyertes 

pályázat megvalósítására használhatja föl. A támogatás visszafizetésének határideje 



legkésőbb 2015. május 31. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatás 

folyósítására kötött megállapodás aláírására.  

 

140/2014. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a Kiskunhalasi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 

átszervezésre vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete által 

163-3/2014/KIK/028 iktatószámon megküldött tervezetet áttekintette és azt a jelenlegi jogi szabályozás 

szerint jogszerűnek és szakmailag megalapozottnak tartja. 

 

141/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

142/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

2014. évi üzleti tervét  az előterjesztés melléklete szerint  elfogadja, azzal a kiegészítéssel, 

hogy 6 millió forint médiában történő eszköz fejlesztését tartalék soron kell szerepeltetni 

mindaddig, amíg Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást 

költségvetésében jóvá nem hagyja. 

 

143/2014. Kth. 

I. A Képviselő-testület célja Kiskunhalas Város, illetve az önkormányzat vagyonának 

folyamatos fejlesztése, felújítása, de mindezt Kiskunhalas Város Önkormányzata költségvetése 

mindenkori egyensúlyának biztosítása mellett kívánja megvalósítani.  

 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. pontban megfogalmazott célok 

megvalósulása érdekében az Önkormányzat által felvehető hitelek kereteit – jelen 

határozatban foglaltak alapján – szabályozza.  

 

III.1. Jelen határozat hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzata mindenkori éves 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: költségvetés) 

meghatározott Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

(Stabilitási tv.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletre, annak 

értékére és az azzal kapcsolatos várható kamattörlesztésre. 

 

III.2.  Jelen határozatban Kiskunhalas Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető 

ügyleteibe beleszámítandó Kiskunhalas Város Önkormányzatának – 50%-os tulajdoni 

hányadot meghaladó – tulajdonában álló gazdasági társaságok Stabilitási tv. 3. § (1) és (2) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei, annak értéke és az azzal kapcsolatos 

várható kamattörlesztés. 

 

III.3.  A III.1. és a III.2. pontban szereplő adósságot keletkeztető ügyletek termelő és nem 

termelő beruházás kategóriába csoportosítandók. 

Termelő beruházásnak minősül az az adósságot keletkeztető ügylet, amely az önkormányzat 

számára közvetlenül bevétel növekedést, illetve megtakarítást eredményez úgy, hogy a bevétel, 

illetve megtakarítás összege az adósságot keletkeztető ügylet futamideje alatt eléri vagy 

meghaladja az adósságot keletkeztető ügylet törlesztésre fordítandó összegét.  

 

Amennyiben egy adósságot keletkeztető ügyletről egyértelműen nem mutatható ki, hogy melyik 

kategóriába kell csoportosítani, úgy az nem termelő beruházásnak minősül. 

 



Az adósságot keletkeztető ügyletek kategorizálásának felülvizsgálatára, illetve átminősítésre 

lehetőség van. 

 

IV. Jelen határozat értelmezésében az önkormányzat saját bevételének minősül az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti bevételek. 

 

V.1.  Az önkormányzat III. pont szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 

összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik 

évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 10%-át. 

 

V.2.  Az önkormányzat nem termelő beruházásba kategorizált adósságot keletkeztető 

ügyletek esetében a tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 

futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját 

bevételeinek 4%-át. 

 

VI.Jelen határozatban rögzítetteket tájékoztató táblázat formájában a mindenkori éves 

költségvetési rendelet elfogadásakor, illetve adósságot keletkeztető ügylet Képviselő-testület 

általi tárgyalásakor a Képviselő-testület rendelkezésére kell bocsátani. 

 

144/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonostársaknak felajánlja 

megvételre a Kunfehértói Gyermek-és Ifjúsági Tábor Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 12/20-ad részét.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy kérjen vételi ajánlatot a Kunfehértói Gyermek-és Ifjúsági Tábor Kiskunhalas Város 

Önkormányzatát megillető 12/20-ad tulajdoni részére.  

 

145/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben végrehajtott 

felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített, a tárgyévre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

146/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a mellékletben szereplő Kiskunhalas Város 

Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évi 

beszámolót elfogadja. 



Melléklet 

Beszámoló 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

A települési önkormányzat a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi Törvény) 96.§ (6) bekezdése alapján 

külön rendeletben (149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében) 

szabályozott tartalommal a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 

év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testületének kell megtárgyalnia és 

elfogadnia. 

 

A Gyermekvédelmi Törvény 94.§ (3) bekezdése - a Szociális Törvény által kiépített 

ellátórendszerhez hasonlóan - a települési önkormányzat számára kötelező feladataként előírja 

a gyermekvédelem helyi alapellátó rendszerének kiépítését és működtetését, valamint az 

önkormányzat illetékességi területén élő gyermekek ellátásának, vagy személyes 

gondoskodást nyújtó ellátás hiányában máshol igénybe vehető ellátásokhoz való 

hozzájutásnak a megszervezését.   

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a fenti szabályok értelmében köteles biztosítani a 

gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelkedésének 

elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetése céljából - a településen arra rászoruló minden gyermek számára - a 

gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, köteles megszervezni a 

gyermekek és családok átmeneti gondozását.  

Az Önkormányzat a városban működő bölcsőde fenntartásával, a fenntartói szerepben 

megjelenő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás pedig az általa létrehozott Szociális 

Szolgáltató Központon keresztül, 2008. évtől gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról és 

családok átmeneti gondozásáról az általuk kiépített és működtetett személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti intézményrendszer útján. A „jelzőrendszer” segítségével  figyelemmel 

kíséri az ellátórendszerbe bekerült gyermekek, valamint a településen élő családok 

mindennapi helyzetét, szükség esetén jelzéssel fordul a segítő szervek felé, súlyosabb 

veszélyeztetettség észlelése esetén gyermekvédelmi hatósági intézkedést kezdeményez. 

 

A Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermekek védelmének helyi ellátórendszerét képezik 

az önkormányzat által megállapított pénzbeli és természetben nyújtható ellátások, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások (ezek a gyermekjóléti alap- és nappali 

ellátások, melyekről az önkormányzat és a kistérség együttesen gondoskodik), valamint a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, és a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetésére szolgáló, gyermekek védelmét biztosító különböző hatósági intézkedések.  

 

2013-ban a gyermekek védelmének helyi ellátórendszerét képező ellátások:  

 

I. Pénzbeli és természetbeni ellátások: Hatáskör gyakorlója: 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

Kiskunhalas Város Jegyzője 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiskunhalas Város Jegyzője 

Óvodáztatási támogatás Kiskunhalas Város Jegyzője 

Gyermektartásdíj megelőlegezése Járási Gyámhivatal 

Otthonteremtési támogatás Járási Gyámhivatal 



 

II. Gyermekjóléti alapellátások: Ellátás fenntartója 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

(Bölcsődék) 

 

Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 

Családok átmeneti gondozása 

(Családok átmeneti otthona I. és II.) 

Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ 

 

III. Hatósági intézkedések: Hatáskör gyakorlója: 

Védelembe vétel 

 

Járási Gyámhivatal 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 
Járási Gyámhivatal  

 

Családi pótlék természetbeni formában 

történő nyújtása (védelembe vétel 

elrendelésével egyidejűleg) 

Járási Gyámhivatal  

Iskoláztatási támogatás folyósításának 

felfüggesztése (védelembe vétel 

elrendelésével egyidejűleg) 

Járási Gyámhivatal  

a) Családba fogadás Járási Gyámhivatal  

b) Átmeneti nevelésbe vétel Járási Gyámhivatal  

c) Nevelésbe vétel Járási Gyámhivatal  

d) Utógondozás elrendelése Járási Gyámhivatal  

e) Utógondozói ellátás elrendelése Járási Gyámhivatal  

 

A gyermekvédelmi rendszerhez szorosan kapcsolódó feladatot lát el különösen a Kiskunhalasi 

Védőnői Szolgálat, a városban működő tizenegy Háziorvos és hat Házi gyermekorvos, az 

alap- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelősök, 

Pártfogó Felügyelő Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó, Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, Városi 

Ügyészség, Kiskunhalasi Városi Bíróság továbbá az egyéb civil- és társadalmi szervezetek. 

 

E szerveknél dolgozó szakemberek egyben a – Gyermekjóléti Szolgálat által koordinált és 

működtetett - jelzőrendszer tagjai is, akik indokolt esetben kötelesek jelzéssel élni, illetve 

hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek elhanyagolása, bántalmazása, vagy egyéb súlyos 

veszélyeztető tényező fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 

veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel bármely állampolgár, illetve a gyermekek 

érdekeit képviselő bármely szervezet élhet.  

A jelzést követően a Gyermekjóléti Szolgálat feladata annak feltárása, hogy a 

veszélyeztetettség valóban fennáll-e és a megszüntetéséhez milyen (hatósági, vagy egyéb, pl. 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése) eszközök alkalmazása válik szükségessé, 

illetve a szülő/törvényes képviselő együttműködés vállalásával vagy az alapellátások önkéntes 

igénybevételével képes-e a gyermek veszélyeztetettségének csökkentésére.     

A Gyermekvédelmi Törvény előírása szerint a fenti személyek, szolgáltatók, intézmények, és 

hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség 



megelőzése, és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kötelesek 

egymással együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni, segíteni.  

 

Kiskunhalas Város állandó népessége 2013-ben 29. 242 fő, amely - a 18. év alatti korosztályt 

kiemelve - az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

2013. évben 

Kiskunhalas 

Város 

összlakossága: 

61. év  

felettiek  

száma 

19-60. év 

közöttiek 

száma: 

18. év 

alattiak 

száma 

összesen

: 

15-18. év 

közöttiek 

száma 

7-14. 

év 

között

iek 

száma 

4-6. év 

közötti

ek  

száma 

0-3. év 

közötti

ek 

száma 

29 242 fő 
Felnőttek 

5355 fő 
Fiatalkor

úak 

Kiskorúak 

6230 fő 17657  fő 1267 fő 
2274 

fő 
847 fő 967 fő 

  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 18. év alatti lakosok száma az összlakosság 18,31 %-

a. A város 18. év alatti lakosságából szociális rászorultság alapján járó ellátások közül a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, kiegészítő gyermekvédelmi támogatással, 

óvodáztatási támogatással illetve gyógyszerutalványra való jogosultság megállapításával 

összesen 1.895 kiskorú érintett, tehát Kiskunhalason a 18. év alatti gyermekek 35.38 %-a, 

azaz a gyermekkorú lakosság több mint 1/3-a küzd az alacsony jövedelem miatt kialakult 

nehéz szociális körülményekkel, megélhetési problémákkal. A város gyermekkorú 

lakosságából 511 fő a gyermekjóléti szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú, akik 

a szülőnek és/vagy gyermeknek felróható magatartási ok mellett főként anyagi okok miatt is 

veszélyeztetettek.  

Kiskunhalason a munkanélküliség aránya az előző évhez viszonyítva stagnál – 2012-ben 

1.213 fő -, 2013.12.31-én az önkormányzattól 1209 fő kapott pénzbeli szociális ellátásként 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást (továbbiakban: FHT), melyből – statisztikailag - 821 fő 

egyedülállóként kapta a pénzellátást. Az elmúlt évben a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők közül 443 fő dolgozott közfoglalkoztatás keretében.     

 

A gyermekek védelmét szolgáló, jegyzői hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni 

ellátások elsősorban: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /szociális rászorultságtól 

(családban az egy főre jutó jövedelemtől) függő/, valamint - a kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, nyugellátásban, vagy egyéb 

nyugdíjszerű ellátásban részesülő, Járási Gyámhivatal gyámrendelő határozata alapján a 

kiskorúról gondoskodni köteles gyám/törvényes képviselő számára/. Megállapításáról, 

folyósításának szabályairól a Gyermekvédelmi Törvény 19-20/B.§-ai rendelkezik. 2013-ban 5 

fő részére állapítottunk meg támogatást. 

 

Szintén szociális rászorultságától függő pénzbeli ellátás a Gyermekvédelmi törvény 20/C.      

§-ában meghatározott óvodáztatási támogatás, melyet annak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője kaphat, aki a három-, illetve négyéves 

gyermekét annak az évnek a végéig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik 

életévét betölti, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, és akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a jogszabályban meghatározott 

időpontban fennáll. Ezen gyermekek után kérelemre a szülő évente két alkalommal, tárgyév 

június és december hónapjában pénzbeli támogatásra jogosult.  

 



E pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői 

felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, 

mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének 

hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 

be sikeresen. 2013-ban 68 fő részére állapítottunk meg óvodáztatási támogatást. 

 

A Képviselő-testület (átruházott hatáskörben a Polgármester) a szociálisan rászoruló 

gyermekek számára – az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó egy főre jutó 

jövedelemmel rendelkező családok esetén – a Szociális Törvény és a szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete alapján 

önkormányzati segélyként természetbeni ellátás formájában gyógyszerutalványt biztosíthat, 

mellyel az önkormányzat a beteg gyermekek gyógyszereinek kiváltását támogatja/ krízis 

helyzetben/ azokban az esetben, ha a gyógyszer kiváltása a gyermek egészségének 

helyreállításához  feltétlenül szükséges. 2013-ban 63 családban 103 alkalommal állapítottunk 

meg ilyen támogatást. 

 

Pénzbeli- és természetbeni ellátások megállapítása 2013-ban 

 

Ellátás megnevezése Jogosultak száma: Kifizetett támogatás 

összege: Család Gyermek  

(fő) 
Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény 

1 102 1 869 fő 

21 831 000 Ft 

/Évi két alkalommal járó 

természetbeni támogatás 

5800 forintban 

meghatározott összeg/ 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

támogatás 

4 5 fő 531  000 Ft 

Óvodáztatási  

támogatás 
59 68 1 010 000 Ft 

Gyógyszerutalvány 63 103 fő 599 000 Ft 

Támogatásban részesülő 

gyermekek száma mindösszesen:  
2 045 fő 23 971 000 Ft 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évben ismételten meg tudta megszervezni a 

rászoruló gyermekek nyári gyermekétkeztetését.  
A nyári gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása során a településeket három kategóriába 

sorolják be. Kiskunhalas Város Önkormányzata a támogatás megítélése során a hátrányos helyzetűnek 

nem tekinthető települések közé van besorolva. 

 

1. 

Leghátrányosabb 

helyzetű  

település 

valamennyi rászoruló, étkeztetést igénylő gyermek után  önerő nélkül is igényelhet 

támogatást 

2. 

 

Hátrányos helyzetű 

település 

a rászoruló, étkeztetést igénylő gyermekek legfeljebb 50 %-a után 

önerő nélkül is igényelhet támogatást, továbbá az 50 %-os létszámon 

felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány 

rászoruló gyermek önerőből történő étkeztetését vállalja.  

3. Hátrányos helyzetűnek A települési önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb 25 %-a 



nem tekinthető település 

 

(Kiskunhalast a 

Kormányrendelet 

tervezete ide sorolta 

be) 

után önerő nélkül is igényelhet támogatást, továbbá a 25 %-os 

létszámon felül a fennmaradó 75%-os, önerőből étkeztetett 

gyermeklétszám 50 %-a után igényelhet csak támogatást, a 

további 50 % után pedig az étkeztetést a települési 

önkormányzatnak önerőből kell biztosítani.  

 

 

Kiskunhalas város a leghátrányosabb, illetve hátrányos minősítésű települések közé nem volt 

besorolva, ezért önerő nélkül a rászoruló gyermekek 25 %-a után lehetett pályázattal központi 

támogatást igényelni 54 nap időtartamra 440,- Ft/adag áron. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével  422 fő részesült szociális rászorultság címen 

térítésmentes étkeztetésben, ebből 100 adag hideg ételként került kiosztásra 9.540.811,- 

Ft értékben.   
 

Az 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról történő beszámoló elkészítését megelőzte 

a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásában közreműködő szakemberek 

részvételével 2014. március 20. napján bonyolított - a Gyermekjóléti Szolgálat által 

összehívott és vezetett – a 2013. évi Gyermekvédelmi munkáról szóló értekezlet, amelyen a 

helyi gyermekvédelemben tevékenykedő szakemberek, gyermekjóléti, oktatási intézmények 

képviselői vettek részt, beszámoltak elmúlt évi munkájukról, eredményeikről, a felmerülő 

problémákról, tapasztalataikról.  

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó, a településen jelen lévő személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások: a gyermekjóléti szolgáltatás, a kisgyermekek napközbeni 

ellátása (mely városunkban bölcsődében illetve – az egyre csökkenő - magánszféra által 

fenntartott családi napköziben történik), valamint a gyermekek és szüleik együttes átmeneti 

gondozása, amely ellátási formát – ellátáshoz való hozzájutást -  minden települési 

önkormányzatnak kötelező feladatként biztosítani kell.  

 

Kiskunhalas város személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi 

intézményrendszere még 2008. január 1. napjától – az óvodák és bölcsődék kivételével – 

átkerült a Halasi Többcélú Kistérségi Társuláshoz (a továbbiakban: HTKT), aki ezen 

ellátásokat a HTKT által megalapított Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: 

SZSZK) keretében fogja össze és működteti.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata a három év alatti kisgyermekek napközbeni ellátásánál,  - 

2013. augusztus 31. napjáig 3, 2013. szeptember 01. napjától - 1 bölcsőde esetében lát el 

feladatot fenntartóként. A még működő családi napköziket továbbra is a magánszféra egyéni 

vagy társas vállalkozás formában üzemelteti. 

 

Városunkban 2013. augusztus 31. napjáig működő 3 bölcsődéből kettő az óvodai ellátás mellé 

volt integrálva. A többcélú intézmény keretében – kettő -  (a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és 

Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17. és a Napsugár Óvodák és Bölcsőde 

Kiskunhalas, Ady E u. 4.) önálló szakmai egységként működött. Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Bölcsődéje továbbra is önálló, tiszta profilú bölcsődei tagintézményként 

magasabb férőhelyszámmal működik. A bölcsőde gazdasági, gazdálkodási, munkajogi 

szempontból az önkormányzat fenntartásában működő Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete (Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.) fogja össze, így a bölcsődében kizárólag 

szakmai munka folyik.  

 



A gyermekek napközbeni ellátása városunkban 2013. január 01-augusztus 31. közötti 

időszakban az önkormányzati fenntartású bölcsődékben történt. 2014. szeptember 01. 

napjától már csak egy bölcsödében  és a civil szféra által működtetett családi napközikben 

történik. A Gyermekvédelmi Törvény 41.§ (1) bekezdése értelmében gyermekek napközbeni 

ellátása a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, 

nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését jelenti azon gyermekek számára, akiknek szülei, 

nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 

másként nem tudnak gondoskodni.  

A 41.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekek napközbeni ellátását különösen az 

olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni 

ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a 

családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója 

gyermekgondozási díjban részesül, akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az 

ellátásról nem tud gondoskodni.   

 

A felújított önkormányzati Bölcsőde átadása után 20 fővel megnövekedett az engedélyezett 

férőhelyszám, amellyel a felmerülő összes bölcsődei igényt el tudta látni. Sajnálatos tény, 

hogy a szakhatósági ellen ellenőrzés után hatósági szerződésben foglaltak szerint, csak  2013. 

augusztusáig működhetett a korábban a két óvodába integrált bölcsődei csoport. Ennek oka az 

előírt műszaki paraméterek teljesíthetetlensége. /A csoport szoba alapterülete, továbbá a 

fürdőszoba nem bővíthető az előírt szakmai követelményeknek megfelelően /                         

A Képviselő-testület ezért a „központi” helyszín kijelölésével biztosította 2013. 

szeptemberétől a kieső férőhelyeket.  

 

Bölcsődei férőhelyek változása és kihasználtságuk /*2013. augusztus 31-ig/ 

 

Intézmény megnevezése  

és címe 

Engedélyezett 

férőhelyszám  

Feltöltöttség 

(%) 

Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsőde 

Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A 

64 férőhely  100  % 

*Napsugár Óvodák és 

Bölcsőde 

Szilády Áron Utcai Tagóvoda 

Bölcsődei tagintézménye 

(Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.) 

14 férőhely  100 % 

*Bóbita Óvoda, Bölcsőde és 

Pedagógiai Szakszolgálat 

(Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17.) 
14 férőhely 100 % 

 

 

A városban működő bölcsődék gyermekjóléti (szociális, egészségügyi, egészségnevelési, 

családtámogató) és gyermekvédelmi funkciót töltenek be. A Gyermekvédelmi törvény 42.§ 

(1) bekezdése szerint a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 

ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Feladatuk a 3 év alatti 



kisgyermekek intézményes keretek között történő napközbeni ellátása, fejlődésük segítése 

modern pedagógiai és egészségügyi elvek alapján. E napközbeni ellátás célja, hogy a 

bölcsődét igénybe vevő valamennyi kisgyermek az igényeinek legmegfelelőbb ellátásban 

részesüljön. A családi nevelést kiegészítő bölcsődei gondozás-nevelés képes biztosítani sok 

családi környezetből hiányzó tárgyi feltételeket, az ingergazdag környezetet, a testi 

fejlődéshez szükséges megfelelő táplálkozást, egyben támogatja az édesanyák munkaerő-

piacon történő elhelyezkedésének lehetőségeit, valamint sok gyermek számára állandóságot, a 

családoknak, pedig jelentős segítséget, támaszt jelent. Városunkban a bölcsődei ellátásra 

jelentős igény van, hiszen a Családi Napközi ellátást egyre kevesebben tudják megfizetni.  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A. 

szám alatti székhelyű Városi Bölcsőde 2013. évben 64 fő ellátását biztosította  770 m2 

területen.    

 

A bölcsődében folyamatosan és jól működik az Érdek-képviseleti Fórum. Az elmúlt évben 

Fórum részéről nem volt semmilyen észrevétel, jelzés vagy kezdeményezés, egyetlen ügy 

kivizsgálására sem került sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bölcsődei csoportok 

Bölcsődei egységek Bölcsődei 

csoportok 

Csoportszo

ba 

alapterülete 

Férőhelyszá

m 

Csecsemőcsoport   Tipegő csoport 42 m2 10 férőhely 

Tipegő csoport Tipegő csoport 42 m2 12 férőhely 

Nagycsoport 

(2 év feletti kisgyermekek számára) 

Nagycsoport I. 42 m2 14 férőhely 

Nagycsoport II. 50 m2 14 férőhely 

Nagycsoport III. 50 m2 14 férőhely 

Összes férőhelyszám: 64 férőhely 

 

 

2013. év folyamán a beíratott gyermekek létszáma 64 fő volt. A áprilisi beiratkozásnál 60 

szülő adta be a bölcsődei felvételi kérelmét. 2013. évi kihasználtsága pedig a gondozott 

gyermekekhez viszonyítva 70 %, a beíratott gyermekekhez viszonyítva 88 %  volt.   

 

 

2013. évben a gyermekeket érintő kedvezmények alakulása a Városi Bölcsődében: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
alapján térítésmentes étkezésre jogosult: 

14 fő 

Három- vagy többgyermekes család étkezési 

térítési díjkedvezménye: 
11 fő 



Méltányos gyermekétkeztetési kedvezményre  

jogosult: 
0 fő 

Nagycsaládos, három vagy többgyermekes 

család gyermekeként gondozott bölcsődés: 
11 fő 

Cigány Kisebbséghez tartozó bölcsődés  

gyermek 
6 fő 

 

Odafigyel a korosztálynak megfelelő homogén csoportok kialakítására, a törvényben előírt 

gyermeklétszámra, és a problémás gyermekek befogadását segítő „egyéni bánásmód” 

alkalmazására.  

A  bölcsődében  dolgozó  kisgyermeknevelők előre tervezett nevelő munkája közvetlenül 

beépül a gyermekek  gondozásába.  A  bekerüléstől  az  óvodába  távozásig  olyan  

gondozásban  részesülnek,  amely alkalmassá teszi őket  közösségi  és önálló  életre. A  

bölcsődében  minden  tevékenységbe  beépül  az ismeretek  átadása. A gyermekeket 

megerősítéssel, dicsérettel biztatják pozitív  megnyilvánulások esetén.  

A szabad játéktevékenység biztosításával a gyermekek nagymozgását fejlesztik és  

biztonságos  mozgásfejlesztő  eszközöket  biztosítanak számukra. A bölcsőde nevelői a 

kisgyermekek kézügyességét  15-20 perces napi foglalkozásokkal fejlesztik, gyakorolják a 

különböző eszközök használatát.  Beszédkészségük sok-sok  mondókával, énekkel fejlődik. 

A gondozónők minden kisgyermekről "Fejlődési naplót" vezetnek, negyedéves 

rendszerességgel. A szülőkkel a napi megbeszélésen kívül még az "Üzenő füzet" vezetésével 

is tartják a kapcsolatot. 

Szülőcsoportos megbeszélésen alkalmat adnak a gondozónők az éppen aktuális kérdések, 

problémák megvitatására. A szülők elmondhatják véleményüket, tapasztalataikat a 

gyermekük viselkedésével, fejlődésével kapcsolatban. Nyílt napon biztosítja az intézmény, 

hogy a szülők bejöhessenek a gyermekük csoportjába és közös ünnepléssel, játékkal, 

beszélgetéssel jobban megismerjék, megtapasztalják az intézmény működését (Télapó, 

Farsang, Húsvét, Gyermeknap, Bölcsőde búcsúztató). 

 

A bölcsődék a jelzőrendszer tagjaként együttműködnek mindazokkal a szakemberekkel, akik 

a prevenció, alapellátás területén a gyermekekkel, illetve családjukkal kapcsolatba kerültek. A 

bölcsőde igyekszik olyan további programokat is kínálni a kisgyermekek számára, mellyel a 

bölcsőde és a család közelebb kerül egymáshoz 

 

A családi napközik, mint a kisgyermekek napközbeni ellátását végző intézmények a 

családban nevelkedő gyermekek számára nyújtanak - a bölcsődéhez hasonlóan, de sokkal 

családiasabb légkörben, rugalmas, a szülők igényeihez igazodó nyitvatartási időben, egyénre 

szabottabb gondozási-nevelési tervvel - életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, 

gondozást, nevelést, étkeztetést és különböző foglalkoztatásokat. Ez az ellátási forma 1994. 

óta van jelen városunkban, a magánszektor (egyéni vállalkozók, egyesületek) képviselői 

tartják fenn ezeket, közvetlenül a Magyar Államkincstártól részesülnek finanszírozásban.  

A családi napközik kis létszámmal (5 és 7 engedélyezett férőhelyszámmal), családias 

körülmények között működnek, nyitva tartásuk sokkal rugalmasabban alkalmazkodik a szülők 

igényeihez és munkarendjéhez, felszereltsége, a gyermekek ellátásához szükséges tárgyi 

eszközök pedig az igénybevevő gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Sajnos az 

elmúlt évben a családi napközik száma tovább csökkent. A magas feladatellátási költségek és 

a csekély normatív állami támogatás miatt.  

 Városunkban már csak kettő fenntartó végez kisgyermekek napközbeni ellátását családi 

napközi keretében: „Napsugár” Játszóház és Családi Napközi Nonprofit Kft. a Kiskunhalas, 

Arany J. u. 7. szám alatti székhelyen három 7-7 férőhelyes családi napközi fenntartásával, 



valamint Vajasdi-Nagy Károlyné Kiskunhalas, Bokréta u. 3. szám alatti székhelyű egyéni 

vállalkozó a 7 férőhelyes „Bokréta” Családi Napközi fenntartásával.  

 

Az elmúlt évben a családi napközik átlagos kihasználtsága 100 % körül mozgott. A gyermek 

családi napközibe történő felvétele a szülőkkel megkötött megállapodás alapján történt. E 

szolgáltatások  különösen nagy gondot fordítanak a gyermekek ellátására. A napközbeni 

ellátás feladatai mellett egyéb, egyénre szabott speciális szolgáltatásokat is kínálnak a kicsik 

számára. 
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A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Szociális Szolgáltató 

Központjához integrált, de önálló szakfeladatot ellátó Gyermekjóléti Szolgálat (Kiskunhalas, 

Garbai Sándor u. 6.) 2008. január 1-től kistérségi társulás által ellátott feladatként működik, a 

Társulás Szociális Szolgáltató Központja Család és Gyermekvédelmi Ágazatának szervezeti 

egységét képezi. A környező kistérségi települések közül öt település (Kunfehértó, 

Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás és Tompa) gyermekjóléti szolgálata csatlakozott a 

Társuláshoz területi iroda működtetésével, ahol az ügyfelek részére nyitva tartó irodák 

működnek jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű munkatársak (családgondozók) 

alkalmazásával. 

A Gyermekjóléti Szolgálatnak Kiskunhalas, Garbai u. 6. szám alatti székhelyén a 

munkatársak adminisztratív feladatainak ellátására irodák állnak rendelkezésre, mely a 

munkavégzéshez és ügyfélfogadáshoz szükséges tárgyi feltételekkel felszereltek. Vezetékes 

telefon, fax és internet hozzáférési lehetőség segíti a gyorsabb információáramlást. Az 

ügyfélforgalom lebonyolításához ügyfélfogadó helységek állnak rendelkezésre. A terepen 

végzendő munkához az SZSZK autóját – korlátozott mértékben - igénybe lehet venni, valamint 

szolgálati kerékpárok is segítik a gyorsabb ügyintézést. A Gyermekjóléti Szolgáltatás 

feladatait a külön jogszabályban meghatározott számú és végzettségű szakemberek 

(családgondozók) látják el kiskunhalasi családok és gyermekek vonatkozásában. 



 

1.) A SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉNEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programját  a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38-40 §, a gyámhatóságokról (továbbiakban 

Gyvt.) , valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997 . (IX.10) Korm. 

rendelet (továbbiakban Gyer.) 84-91. § , és a 15/1998. NM rendelet /továbbiakban NM 

rendelet/ határozza meg, valamint a 2010.augusztus 30.-ai hatállyal bevezetett 2010.évi 

LXVI. törvény  

 

2.) FELADATAINK:  

A gyermekjóléti szolgáltatás célja: 

A gyermekjóléti 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. 

 

3) PÁR JELLEMZŐ ADAT a 2013-évi statisztika alapján ( 6 szolgálat – Kiskunhalas, 

Kunfehértó, Harkakötöny, Tompa, Kisszállás, Kelebia - összesített adatai): 

 

A leggyakoribb szakmai tevékenységek:  

1. információ nyújtás    1970 alkalom 

2. családlátogatás      1512 alkalom 

3. közreműködés hivatalos ügyben:  1074 alkalom 

4. tanácsadás:      1042 alkalom 

5. segítő beszélgetés      838 alkalom 

 

Fogadott jelzések:  

1. közoktatási intézmények        432 eset 

2. önkormányzat, jegyző, gyámhiv.        238 eset 

3.  eü, szociális szolgálat         114 eset 

4. állampolgári jelzés           52 eset 

5. rendőrség            40 eset (2013 = 18!) 

 

Főbb problématípusok :      

1. gyermeknevelési          334 jelzés 

2. szülői elhanyagolás          296 jelzés 

3. anyagi- megélhetési          276 jelzés 

4. családi konfliktus, bántalmazás              161 jelzés 

5. magatartás zavar, beilleszkedés          111 jelzés 

6. szenvedélybetegség                   40 jelzés (2013=28!) 

 

 Szülő általi bántalmazás 49 esetben (19 fizikai, 30 lelki) történt. (Ez 25%-os 

emelkedést mutat az előző év százalékában!) 

 Elhanyagoltságra 296 alkalommal derült fény, ebből 172 eset fizikai, 124 lelki 

tényező. 

 Gondozásban összesen 511 gyermek ellátását biztosítjuk, közülük 125 van a 

beszámoló időszakában is védelemben. Ez kisebb csökkenést mutat az előző évekhez 

képest, de benne van a leszállított tankötelezettségi életkor hatása is.  



 Jogi segítségnyújtásra  106 alkalommal került sor, ebből 71 Kiskunhalason, 35 a járás 

területén valósult meg. 

 Pszichológiai tanácsadásra 246alkalommal, 61 gyermek gondozása során került sor. 

 Szakmaközi megbeszélésre, vagy esetkonferenciára a családdal foglalkozó 

szakembereket, esetkonferencia esetén a családot is bevonva kerül sor. Ezekről 

feljegyzés készül, melyben megfogalmazásra kerül a szakemberek, illetve a család 

feladata a veszélyeztetés elhárítása érdekében. 2013-ban összesen: 29 alkalommal volt 

esetkonferencia, és 98 alkalommal került sor szakmaközi megbeszélésre. 

 2013-ban 276 gyermek állt szolgáltató jellegű ellátásban. Ők 173 családban élnek. 

Az előző évekhez képest növekedett ez a szám, ugyanis a tankötelezettség korhatárának 

leszállításával a védelembe vétel sok gyermek estében megszűnt. A védelembe vétel 

megszüntetésével párhuzamosan, alapellátás keretében továbbra is figyelemmel kell 

kísérnünk ezeket a gyermekeket. 

 2013-ban 432 alkalommal küldtek „visszajelzést” az oktatási intézményeknek, ez 

minimum 1 alkalommal – de inkább két-három esetben - a szülővel történő konzultációt 

is jelent.  

 126  gyermek állt védelem alatt. Ennek leggyakoribb oka igazolatlan iskolai 

mulasztás. 

 Ha a védelembe vétel nem hozza meg a várt eredményt, és nem várható a gyermek 

veszélyeztetettségének megszüntetése a családban, akkor  a családgondozó javaslatot 

tesz a gyermek kiemelésére. 2013-as esztendőben 15 gyermek kiemelése történt meg 

javaslatunk alapján (2013-ban 29). A családból kiemelt, nevelőszülőnél, vagy 

gyermekotthonban elhelyezett gyermekek – 2013-ban összesen 85 ilyen esetet tartottak 

nyilván - családba való visszahelyezése érdekében a szülőkkel végzik a szociális munkát. 

Segítik a  kapcsolattartás megszervezését, próbálják alkalmassá tenni a szülőket a 

gyermek visszakerüléséhez szükséges feltételek kialakítására. 

Az év második felében megkezdték a felkészülést az új PTK – és a hozzá kapcsolódó szakági 

rendelkezések - 2014. március 15-ével hatályba-lépő elemeinek végrehajtására is, 

melyeknek következményeként átalakul a „nevelésbe-vétel” rendszere és eljárásrendje. 

 

4) A JELZŐRENDSZERREL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁRSADALMI 

KAPCSOLATOK: 

A gyermekjóléti szolgálat által koordinált jelzőrendszeri hálózat részei – vagyis a helyi 

gyermekvédelmi szereplők – a következő szervezetek a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 17. § alapján kerülnek meghatározásra. 

A jogszabályi előírásokon túl jó a személyes kapcsolat a jelzőrendszerbe bekapcsolt 

intézménnyekkel, szervezetekkel.  
Iskolai problémák, veszélyeztetettség, esetleg bűnmegelőzés ügyében, kollégiumi elhelyezés, 

magántanulói státus, gyermek és család együttes nyomon-követése, védőnői észlelések, 

egészségügyi problémák, időbeli felismerése, kezelése, a  prevenció nem képzelhető el e 

nélkül.  

 

Folyamatosan tarják a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival, együttműködő partnereinkkel is 

szervezett értekezleteken: 

 2013. február  27-én a  

o „Járási Hivatal, mint új közigazgatási szereplő feladatellátásának – különös 

tekintettel a gyámhivatalra - megismerése,  

o tankötelezettség teljesítésével és a mulasztások szankcionálásával kapcsolatos 

változások, és  



o a külföldön munkát vállaló szülök jogai és kötelességei” szerepeltek a 

napirenden. 

 2013. március 27-én együtt vettek részt a Városi Rendőrkapitányság kistérségi 

egyeztető fórumán, ahol tapasztalatcserére és kölcsönös tájékoztatásra került sor. 

 2013. június 8-án a „Családi Nap alkalmával közös kitelepülés volt, az intézményektől 

kértek adatokat, információkat, szórólapokat az információszolgáltatás érdekében.” 

(Az előkészítés és a jelzett programok lebonyolítása április-május hónapokban végig 

tartották a kapcsolatot az intézményekkel és az együttműködő partnerekkel, több 

koordinációs megbeszélésre, értekezletre is sor került). 

 2013. november 05-én az „iskolai bűnmegelőzés és a szabálysértési eljárásrend a 

mulasztások kapcsán” volt a tematika. 

 

Tapasztalatok alapján egyre nagyobb szerepe van a családok életében a rendszeres 

(kiemelkedő napokhoz pl.: karácsonyhoz kötött) adományosztásoknak, szervezett 

támogatások eljuttatásának.  (az alábbi adatok a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat 

összesített adatát jelentik, hiszen egy helyszínen, közös feladatellátás történt ebben a 

tekintetben, kivéve a gyermeétkeztetést). 

 2013-ban  2891 főt értek el, és közel 8,6 millió forint értékű adományt, támogatást  

juttatak célba - ágazati szinten – ami az elmúlt évekhez viszonyítva kiemelkedőnek 

minősíthető. (Ehhez jön még pluszban Tompa, ahol a városi önkormányzattal közösen 

a két szolgálat mintegy  6,5 millió forint értékű - költségvetési és pályázati forrásból 

finanszírozott – támogatás elosztásában működött közre!)  Ennek kapcsán közel 

félszáz karitatív és non-profit szervezettel kerültek kapcsolatba. Közösen szervezték 

és egyeztették a családi ünnepek előtt az egyházakkal illetve azok karitatív 

szervezeteivel, csoportjaival a feladatellátást. Mintegy 100-150 magánszemély 

adományát, felajánlását fogadták, illetve irányították tovább, ha más kapacitást 

igényelt, mint ami rendelkezésre állt. Folyamatosan gyűjtik és osztják a ruha, könyv, 

bútor és háztartási eszközöket, amik felajánlásként érkeznek. 

 Ezeknek is köszönhetően szolgálatnak kétoldalú segítő kapcsolata van a MÁLTAI 

Szeretetszolgálattal, a Caritas-szal, az ÉLELMISZERBANK-kal (ez utóbbi – ágazati 

szinten – 1090 családot ért el közreműködésükkel – főként Kiskunhalas és Tompa 

pályázatokkal, és deponálással), helyi vállalkozókkal.  

 Ebben az évben először, kísérleti jelleggel megszervezték a karácsonyi „Cipősdoboz” 

akciót is, sikerrel.   

 Egy-egy média megjelenés után a városlakók is szívesen adományoznak ruhaneműt, 

ágyneműt, takarót, játékot, bútort, használt műszaki cikket. 

 A Polgármesteri Hivatal megbízásából több éve – a gyermekjóléti szolgálat 

állományával  -  szervezik a nyári a gyermek-étkeztetést, mely (a  pótlistásokkal 

együtt) átlag napi 422 gyermeket érintett a múlt évben (kb.: 19 527 adag 

kiszolgálásánál  voltunk jelen csak Halason). Információink szerint Kunfehértón 27 

gyermek részesült gyermek-étkeztetésben, Kelebián 126 fő. Ezen alkalmakkor – 

hiszen pályázati feltétel is – a várakozó szülőkkel jött gyermekek számára játszóházat, 

szabadidős elfoglaltságot is szerveztek kollégáink.  

 

 

5) BŰNMEGELŐZÉS, PREVENCIÓ, SZÜNIDEI PROGRAM ÉS SZABADIDŐ 

SZERVEZÉS: 

Az oktatási és kulturális intézmények szűkülő kínálata miatt egyre több gyerek és fiatal – a 

dolgok „sajátosságai miatt” főként a szociálisan nehéz helyzetben lévők – szorul ki az 

intézményesített szabadidő kínálatból (szakkörök, táborok, művészeti csoportok, klubok), és 



tapasztalataink szerint, pont a mi kliens családjaink azok, akik vagy jövedelem, vagy eltérő 

szocializáció miatt nem szerveződnek közösségekben, egyesületbe sem. Ugyanakkor 

egyértelmű a kapcsolat veszélyeztetettség növekedése és a nem megfelelő kortárs, vagy 

szabadidős csoportok preferálása között. A szabadidő-szervezés, a közösségi szociális 

tevékenység nem „csak” oktatási, vagy kulturális kérdés.   

A Gyermekjóléti szolgálat a bűnmegelőzés és a prevenció részének tekinti. 

 

A bűnmegelőzési feladatellátás során nagyon jó kapcsolat alakult ki a Kiskunhalasi járási 

Rendőrkapitányság illetékes szakembereivel, szakreferensével. A napi munkán, kapcsolaton 

túl az alábbi kiemelt bűnmegelőzési tevékenységek, akciók voltak a múlt évben: 

• 2013.02.27-én részt vettek a kistérségi bűnmegelőzési fórumon, amit a városi 

kapitányság szervezett, 

• 2013. június 24-én adatot szolgáltattak a bűnmegelőzési stratégiai felméréshez 

• 2013. július 18-án részt vettek a gyermekprostitúció veszélyeztetettségi mértékének 

felmérésében 

• 2013. május – június – július hónapban a városi rendőrkapitányságtól kapott „MRFK 

havi bűnmegelőzési hírlevelét” eljuttatták minden telephelyükre és a járás iskoláiba is. 

• 2013. június 8. Családi Nap  

• 2013. október-november hónapfolyamán – a városi középiskolák jelzése alapján – 

kezdeményezték a szabálytalan diákfoglalkoztatás elleni fellépést a megyei fogyasztóvédelmi 

hatóságnál. Úgy tűnik sikerrel, mert nem látni azóta szabálytalan toborzást, és nem jött jelzés 

jogosulatlan foglalkoztatásról sem. 

• 2013. november 05-ei jelzőrendszeres értekezleten önálló napirendként szerepelt a 

bűnmegelőzési munka – különös tekintettel a megváltozott BTK hatásaira és az 

iskolarendőr szerepének - bemutatása. 

• 2013. november 19-én s Szolgálat kollégái részt vettek azon a megyei képzésen ahol a 

gyermekbántalmazás szerepelt napirenden (a 2014. évi jelzőrendszeres értekezleten szerepelt 

az ott hallottak közös feldolgozása!) 

 

Eszközök és anyagi erőforrások hiányában viszonylag ritkán fordul elő önálló szabadidő 

szervező tevékenység a szolgálatnál: 

• Többnyire a  meglévő és jól működő kapcsolataikon keresztül helyi vagy intézményi 

programokra hívják meg őket, vagy azokhoz csatlakoznak.  

A kompetenciakörünkbe tartozó településeink rendezvényein (Szüreti Fesztivál, 

Gyermeknap, Város Napja, Falunapok, Új kenyér ünnepe, egyéb jeles- és ünnep-napok stb.) 

rendszeresen megjelennek és kézműves foglalkozásokkal, vagy egyéb játékos vetélkedőkkel 

biztosítanak hasznos és egyben szórakoztató időtöltést a városok - a települések -  fiataljai 

részére.  

- A 2013-as szakmai programjukba beterveztek pár önállóan megrendezendő szabadidős 

rendezvényt. Ezek a következők voltak: 

• Néptánc-délutánt hirdettek meg  (évi 1 alkalom ), nyílt program volt, többen részt vettek 

rajta 

• Sóstói parti – party :  

gyalogtúra ( 1 alkalom) – „Ökotúra” néven megvalósult, sikeres volt 

  tóparti délután  (1 alkalom) – „Főzzünk ki valamit” néven, megvalósult, sikeres volt  

• Fekete Rózsa filmklub (CÖ-vel) (tervezett: 2 alkalom)  – elmaradt, egyeztetés okok miatt  

• Ajándékkoncert decemberben (1 alkalom) – megvalósult, sikeres volt  

• IrányAdó (információszolgáltatás és program- szervezés) - megvalósult, átlag látogatottsága 

szünidőben 150 – 190 fő, olyannyira, hogy végül is – a tervekkel ellentétben – folyamatosan 

működtetik 3 elemmel indult: 



 Családi Nap rendezvényen való részvétel koordinálása: sport, szociális és karitatív 

egyesületek, közösségek, szervezetek bemutató napja, 

tematikus prevenciós információszolgáltatás, alkalmi kiadvány, műsorfüzet – 

megvalósult, 38 ajánlat, ennek 50%-a folyamatos (strand, mozi, edzések stb.) 

internetes tájékoztatás -  Internetes információszolgáltatás a város és a járás 

szabadidős programjairól www.facebook.com/IrányAdó folyamatos működtetésével. 

 

6) TENDENCIA JELLEGŰ PROBLÉMÁK  

NEGATÍV JELENSÉGEK, HATÁSOK „ÁLLANDÓSULÁSA”; 

A gondozás oka a legtöbb gyermeknél az iskolai mulasztás. Ez azonban valójában nevelési 

gondokkal párosul, sőt a fő okot többnyire az jelenti. Erre a korosztályra már a csavargás, a 

szülői ház elhagyása is jellemző probléma.  A szülők kezéből erre a korra már kicsúszik a 

gyermeknevelés. Gyakran jelzik a problémaként felénk, hogy „nem bírnak a gyerekkel”.   

Ennek az okai gyakran a már korábban rosszul rögzült, esetenként következetlen nevelési 

módszerek.  

A gyermekekkel történő beszélgetések alkalmával gyakran elmondják, hogy nincs olyan hely, 

lehetőség, ahol értelmesen el tudnák tölteni szabad idejüket, marad az utca, haverok, 

szórakozó helyek.  
Tipikus jelenség a szülő/k szélsőséges nevelési attitűdje: váltakozva fordul elő, az abszolút 

engedékeny és a – problémák jelentkezése esetén – szélsőségesen korlátozó magatartás. A 

gyerek számára nem rajzolódnak ki a nevelés megfelelő szakaszában azok az igazodási 

pontok, melyekkel sikeres életvezetése kialakulhatna.  

Évről- évre egyre magasabb a száma azoknak a jelzéseknek, amelyek   lakhatási probléma, 

illetve anyagi okok miatt érkeznek szolgálathoz.  Az anyagi nehézség már annyi családnál 

van jelen, hogy pusztán ez miatt már nem kerülnek gondozásba gyerekek, amennyiben az 

alapvető ellátási és gondozási feltételeket tudják biztosítani.   

 Ez a probléma többek között összefügg a munkanélküliséggel, annak növekvő arányával is.  

A lakhatási probléma enyhítését szolgálja a Családok Átmeneti Otthona, azonban a 

nagyszámú igény miatt várakozó listára kerülnek fel a jelentkezők. (Több alkalommal merült 

fel szakmai megbeszéléseken, hogy esetenként az lenne jelentős előrelépés, ha az átmenetileg 

válsághelyzetbe került család, vagy a családjában – véletlenül, vagy akaratlagosan – 

veszélyeztetett gyermekek érdekében - akár a CSAO működésének újragondolása mellett- 

célszerű lehetne a gyermekek átmeneti otthona rendszerbe illesztése. ) 

A fentiekhez jön az, hogy egyre több család küzd napi anyagi problémákkal, eladósodással, 

kifizetetlen számlákkal, vagy kikapcsolt szolgáltatásokkal. Folyamatosan zajlanak a 

végrehajtási eljárások, a lakásnepperek fokozódó aktivitása tovább súlyosbítja ezt az 

élethelyzetet. Ez a jelenség ma már nem csak a roma családokra jellemző.  

7) ÚJ JELENSÉGEK 

HELYI SZINTEN KÖZÖS INTÉZKEDÉST, FELLÉPÉST IGÉNYLŐ FELVETÉSEK; 

 Sokan – gyermekes, kisgyermekes családok is - vélik úgy, hogy élethelyzetük 

javítását szolgálja, ha az eladósodás elől (vagy annak következményeként) 

„átmenetileg” (az olcsó, de komfortnélküli, vagy alacsony komfortfokozatú) 

külterületre, tanyára költöznek ki, de nem ismerik az ottani életfeltételeket, nincsenek 

eszközeik a gazdálkodáshoz, a bejáráshoz, így – sokan a gyerekekkel – egyre rosszabb 

körülmények közé kerülnek. Az elmúlt évben – 2013. - készült egy komplex 

felmérés a tanyai szociális problémák definiálásához, ennek tapasztalatait 

felhasználjuk napi munkánk során. Jó és kölcsönösen hasznos a kapcsolatunk a 

tanyagondnoki szolgálattal, valamint a kiskunhalasi mezőőrséggel. Sokat segített 

szociális problémáink megoldásában, kezelésében a kiskunhalasi Bernáth Lajos 

Kollégium is. 



 Úgy érzékeljük egyre több alkalommal kerül napvilágra két olyan jelenség, amely 

eddig is jelen volt, azonban egyre inkább csökken a latenciája: 

o Drog megjelenése a „hétköznapok szintjén” 

o Bántalmazás, családon belüli erőszak problémája 

Ezek közös kezelésére fel kell készülnünk az eddigieknél jobban. 

 

8)JAVASLATOK 2014-BEN KIEMELTEN KEZELENDŐ VÁROSI 

FELADATOKRA: 

 Külterületi gondozási munka összehangolása  

 Gyermekek átmeneti otthona létrehozása lehetőségének megvizsgálása 

 Közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása szélesebb körben, fokozott 

együttműködés a közművelődési intézményekkel 

 a közös bűnmegelőzési munka során a drogprevenció jelzőrendszer szintű kezelése, 

koncepció megalkotása 

 a családon belüli erőszak áldozatainak és potenciális veszélyeztetettjeinek jogi és 

információs háttér biztosítása 
 

- A gyermekjóléti szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, segítő feladatot lát el a szociális 

alapszolgáltatást nyújtó Családsegítő Szolgálat, amely a Gyermekjóléti Szolgálattal egy 

épületben, de a gyermekjóléti alapellátástól elkülönülten, önálló szakmai egységként működik 

a Kiskunhalas, Garbai u. 6. szám alatti székhelyen. A Családsegítő Szolgálat 2008. január 1. 

napjától szintén a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 

keretében végzi feladatait.   

A Családsegítő Szolgálat szociális és mentálhigiénés szolgáltatatást nyújt Kiskunhalas, 

Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa és Zsana 

települések közigazgatási területén lakók és tartózkodási hellyel rendelkezők, valamint a 

hajléktalanok részére.  

 

Kiskorú személyre az általános segítő szolgáltatatás akkor terjedhet ki, ha a kiskorú 

családtagjának ellátása családsegítés keretében indult és a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti 

szolgáltatás igénybe vétele nélkül – e szolgáltatatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 

 

A Családsegítő Szolgálat részéről  a Gyermekjóléti Szolgáltatást ellátó felé akkor történik eset 

átadás, ha a kiskorú gyermek jogainak, érdekeinek, speciális szükségletinek, helyzetének 

vonatkozásában a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele indokolt. Ebben az esetben a 

szakmai vezető írásban megkeresi a Gyermekjóléti Szolgálatot és kéri az eset átvételét. 

 

A HTKTSZSZ Családsegítő Szolgálatában 2013-ben az ellátottak számára  nyitva álló 

helységek összességében 12.109 volt a forgalom. Az ellátottak régi kliensek száma: 2.827, az 

ellátott új kliensek száma: 701 fő volt. Az elmúlt évhez viszonyítva 2640 főről 3528 főre 

történő növekedés történt. 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma korcsoport szerint 

 

6 évesnél fiatalabb  9  fő 

7-13 éves   32  fő 

14- 17 éves   38  fő 

18-34éves   811  fő 

35-49 éves   1069  fő 

50-61 éves   938   fő  



62 évesnél idősebb  631  fő 

 

 

Azon esetek vonatkozásában, ahol a szakmai tevékenység egy találkozás kapcsán tett 

intézkedéssel nem zárható le a szolgáltatást 378 fő vette igénybe. 

 

A  hozott problémák alapján gyermeknevelési problémával 10 esetben fordultak a 

Szolgálathoz, családon belüli bántalmazással az elmúlt évben nem „áttételesen” találkoztak, 

Anyagi és foglalkoztatással kapcsolatos kérdésben 405 fő kereste fel a szolgálatot. 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint: 

Eltartott gyermek és fiatalkorú:    27 fő 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele szerint: 

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti gyermekkel: 62 fő 

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül:  30 fő 

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év feletti gyermekkel: 29 fő 

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti és feletti gyermekkel:8 fő 

Egy szülő 18 év alatti gyermekekkel:   32 fő 

egy szülő 18 év feletti gyermekkel:                                  15 fő 

Egy szülő 18 év feletti és alatti gyermekkel:   13 fő 

Több generációs család:       5 fő 

Egyedül élő:       173 fő 

Egyéb        11 fő 

 

Pszichológiai tanácsadás 32 esetben történt , többségük kisgyermekes család. 

Családkonzultációra hat család esetében  került sor. 

 

Új esettípus amivel egyre többször találkoztak és szinte tehetetlenek  a bejelentéssel 

kapcsolatosan, amikor idős illetve gondozásra, gondnokságra szoruló embereket 

jövedelemszerzés tekintetében családok „magukhoz” fogadnak és a megélhetésüket ezzel 

próbálják kiegészíteni (özvegyi nyugdíj, ápolási dij igénylése) a „családjukba fogadott” 

személyek rovására.  

 

A pszichés problémákkal küzdő egyének esetében akikről orvosi leleteik alapján tudják, hogy 

állapotuk nem fog javulni vagy esetleg állapotuk gyógyszeresen szinten tartható lenne, nem 

tudják elérni a szakorvosi vizsgálatot, a gondnokság alá helyezést, a rendszeres szakorvosi 

felügyeletet. Nincs eszközük a személyek otthonukból való kimozdítására, jogszabályok 

akadályozzák a jelzőrendszeri tagok beavatkozását. Ezek a személyek egyedül élnek, a családi 

védőháló nem veszi őket körül. Hivatalos ügyeik intézése így elmarad, tartozásokat 

halmoznak fel a közüzemi szolgáltatók felé, lakhatásuk veszélybe fog kerülni. 

 

2013-ban jó kapcsolatot alakítottak ki és tartottak fent a társintézményekkel, a jelzőrendszer 

tagjaival. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálattal szoros és kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. 

 

Fogadtak önkéntes diákmunka keretében középiskolás tanulókat, munkájukra az 

adományosztások és gyűjtések kapcsán számítottak. 

 



Az elmúlt évben a Városi Gyermeknapon illetve a Konok Kunok civilszervezet rendezésében 

a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen bonyolították a gyermekek szórakoztatását. A városi 

prevenciós bűnmegelőzési napon  a Tesco áruház parkolójában segítséget nyújtottak a 

szervezőknek. 

 

Decemberben a Magyar Vöröskereszt és a KONOK KUNOK egyesület közös szervezésében 

ételosztást tartottak a város főterén 100 fő részére.  

A Családsegítő Szolgálattal együttműködő karitatív szervezetektől,a Magyar 

Élelmiszerbanktól, Dr. OETKER-től, magán adományozóktól, Halas Malmától, a Kecskeméti 

Konzervgyár KFT.-től kapott adományokból közel  6.5 millió forint értékben  segítették a 

családokat  tartós élelmiszer adománnyal. A Kiskunhalasi Önkormányzat munkáját kenyér, 

élelmiszer csomagok és tüzelő adomány közvetítésében és kiosztásában segítették. 

Közreműködtek továbbá eseti ügyintézésben, környezettanulmány készítésben, bejelentések 

kivizsgálásában. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjához került integrálásra  

a Családok Átmeneti Otthona. 

A 40 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona I. és a 25 férőhelyes Családok Átmeneti 

Otthona II. (telephelyük: Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11.). Az 1997. évi XXXI. törvény 

51.§ (1) és (2) bekezdése szerint „az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti 

otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének 

betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne 

biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A családok 

átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek együttes 

ellátását biztosítja.” A két intézmény a gyermekvédelmi alapellátásában nyújt szolgáltatást az 

1997. évi XXXI törvény és a  15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.  

E gyermekjóléti alapellátási formához hat település, Tompa, Kelebia, Balotaszállás, 

Kisszállás, Harkakötöny és Kunfehértó csatlakozott, ezzel a gyermekjóléti alapellátás ellátási 

területe jelentősen megnövekedett.   

Mindkét intézmény megszakítás nélküli munkarend szerint működik. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes, a befogadás az ellátást 

igénylő szülő / törvényes képviselő/ kérelmére történik, ha az elhelyezés hiányában a család 

lakhatása nem lenne biztosított, és a gyermeket e miatt el kellene választani szülőjétől. Az 

elhelyezés határozott idejű, maximum 1 év, mely indokolt esetben 6 hónappal hosszabbítható. 

Abban az esetben lehet a tanév végéig hosszabbítani, ha a kiköltözés évközbeni iskolaváltást 

eredményezne. 

Az intézményben, a 15/2012.(III.28.) önkormányzati rendelettel módosított Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) 

önkormányzati rendelete alapján, 2012. április 01. napjától a felnőttek után 6.900.-

Ft/hónap/fő, napi 230.- Ft/fő, a gyermekek után 3.600.- Ft/hónap/fő, napi 120.- Ft/fő 

mérsékelt intézményi térítési díjat állapított meg a fenntartó.  

 

Az 1997.évi XXXI. tv. 150. § (5) bekezdésének értelmében ingyenes ellátásban kell 

részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.  

 

Az intézmények a gyermekvédelem alapellátásában nyújtanak szolgáltatást, az 1997. évi 

XXXI tv. és a hozzátartozó 15/1998. évi NM,  és Kormányrendeletek rendelkezései alapján.  

 

Az ellátandó célcsoport: 

 



Térségünkben is érzékelhető, hogy a rendszerváltozás egyik legnagyobb vesztesei a 

többszörösen hátrányos helyzetű roma családok lettek. A segéd és betanított munkából élő 

emberek voltak az elsők között, akik munkájukat elveszítették, aluliskolázatlanságuk miatt 

képzésben, átképzésben kevesen tudtak részt venni. Hagyományos mesterségeiket a 

felgyorsuló iparosodás és urbanizáció miatt nem tudják folytatni. Nagy számban közülük 

kerülnek ki a tartós munkanélküliek, a bérpótló juttatásban részesülők, illetve az alkalmi 

munkából élők. Egészségi állapotuk leromlott, akut betegségeiket elhanyagolták, melyek 

mára krónikussá váltak. 

Mint tudjuk ebben az élethelyzetben nehéz tervezni, kiszámíthatatlan a jövő, a mindennapi 

megélhetés a cél. 

A fiatal roma generáció házasság után nem tudott önálló lakhatást szerezni, így szüleihez, 

rokonaihoz költözött. Nem ritka, hogy egy rosszul megépített „CS” lakásban ( szoba, konyha, 

ami az udvarra nyílik) három – négy család is együtt él. 

 

A másik veszélyeztetett csoportba azok a családok kerültek, akiknek volt lakásuk, de 

egzisztenciájukban megcsúsztak, és felszaporodó díjhátralékukat, hiteltartozásukat nem tudják 

fizetni, így árverezésre került otthonuk. 

 

A harmadik csoportba a bántalmazott nőket és gyermekeiket soroljuk, akik kénytelenek 

elhagyni otthonukat,- ami legtöbbször albérlet-, valamint a gyermekét egyedül váró anyát, 

akit a családja kitaszított, vagy gyermekének apja nem vállal. A törvényi módosítás 

értelmében a terhes anyát és párját is lehet elhelyezni, ha lakhatásuk nem megoldott. 

 

A szakmai team célja, hogy az otthonban elhelyezett családok számára, bizalmat, biztonságot, 

szocializációs mintát, megfelelő elhelyezési feltételeket teremtsenek. 

 

Ahhoz, hogy a családok életvezetési képességeit helyreállítsák, megőrizzék és a gyermekek 

jogai ne sérüljenek: 

 Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak, 

 Közreműködnek a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve 

megszüntetésében, 

 Családgondozással segítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, 

konfliktusok megoldását, enyhítését, 

 Nagy figyelmet fordítanak a gyermekbántalmazás felismerésére, és elkerülésének 

módjára ( szülői szerepek tisztázása, konfliktuskezelő lehetőségek megismertetése ) 

 

Az intézmények  szakmai létszáma: 

CSÁO I. 1fő szakmai vezető 

               2 fő családgondozó 

               2 fő szakgondozó  

               2 fő gondozó 

CSÁO II. 

    1 fő szakmai vezető 

    2 fő családgondozó   

    2 fő szakgondozó  

    1 fő gondozó 

 

Szakmai létszámuk és a munkatársak iskolai végzettsége megfelel a jogszabályi 

követelményeknek. Az intézmény működését egy fő fűtő – karbantartó segíti. 

 



Az intézmény alapfeladata: 

  

 Gyermek és nagykorú testvére 21. életévéig, szüleivel való befogadása, 

 Gyermekét egyedül váró anya, illetve, ha van apa/ élettárs elhelyezése,   

 Védelmet kereső szülő és gyermeke részére elhelyezés. 

 

A szolgáltatás célja: 

 

 A családok életvezetési képességeinek kialakítása, helyreállítása, illetve megőrzése. 

 A rászorultság mértékétől függően segíteni a szülőket gyermekük nevelésében. 

 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a már kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése. 

 A családok megtartó erejének erősítése. 

 Az elhelyezést kiváltó okok megszüntetése, otthonteremtés segítése. 

 

Mivel mindkét intézmény azonos feladatellátást végez, így nagyon szoros 

együttműködésben dolgoznak. A szakmai munka - mindkét intézményben - szakmai 

vezető  irányítása alatt folyik, a már felsorolt  munkatársi létszámmal, és a törvényi 

rendelkezésnek megfelelő szakmai végzettséggel. A szociális munka módszertanából az 

általuk megítélt leghatékonyabb módszerrel dolgoznak, mely a rendszerszemléletű 

családgondozás. Nagyobb rendezvényeiket az épület adottságait figyelembe véve, 

mindig, az egyes számú intézményben tartják. 

Feladata: 

 

A gyermek egészséges / mentális, fizikális, erkölcsi / fejlődése megkívánja, hogy családja 

segítséget kapjon, amikor a vérszerinti szülők, törvényes képviselők a szülői kötelezettségüket 

teljesítenék, de a kialakult nehéz körülményeiken önerőből nem tudnak túljutni, s ez a 

gyermek személyiségfejlődését veszélyezteti. 

Az intézményben dolgozó szakmai team feladatául tűzte ki, hogy a sokféle problémával és 

hátránnyal küzdő családok mindennapjait, illetve hosszú távú céljait – a maga és az intézmény 

eszköztárával – a kívánt és szükséges mértékig segíti annak érdekében, hogy helyreálljon, 

illetve megteremtődjön a családok megtartó ereje. 

Mindezek megvalósulásához elsődleges szempont, hogy elnyerjék a gondozottak bizalmát, és 

biztonságot teremtsenek számukra. A gondozás során a családdal közösen megtalálják 

motivációjukat céljaik eléréséhez, és olyan szocializációs mintát és értékeket közvetítenek, 

melyek követendőek a mindennapok során. 

Az intézmény a gyermekvédelem alapellátásában nyújt szolgáltatást. A lakhatási 

problémákkal küzdő családok részére elkerülhetővé teszi a hajléktalanság állapotát, valamint 

a gyermekek szakellátásba történő elhelyezését. A családjából kitaszított fiatal 

várandósanyának lehetőséget biztosít gyermeke fogadására, elhelyezésére. A családi 

konfliktusok elől menekülő szülőnek és gyermekeinek, segít a krízis feldolgozásában és a 

biztonságot nyújtó lakhatásban. A védelembe vett gyermek illetve családja esetén a 

határozatban előírt kötelezettségeket követi, segíti a szülőt és gyermekét a felmerült 

problémák megoldásában. Az önkéntesen igénybe vett szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy 

minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak a szülők az otthonteremtés lehetőségeiről, 

jövedelmük takarékos beosztásáról, valamint motivációt, szakmai segítséget elérendő céljaik 

megvalósulásához. 

 gyermek és szülője számára együttes elhelyezés, 



 segítséget nyújtanak a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, 

neveléséhez, 

 közreműködnek a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének 

rendezésében, 

 segítséget nyújtanak az egészséges életmód kialakításához, valamint a családi életre 

való nevelésben, 

 tájékoztatást adnak a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, 

 tájékoztatják az ellátottakat érdekképviseletük lehetőségeiről ( gyermekjogi képviselő, 

érdekképviseleti fórum, személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettségek, 

betekintés a személyi anyagba. ) 

 családgondozással segítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldását, 

 rendszerszemléletű családgondozást végeznek. 

 

Az intézmény egyéb feladatai: 

 

 a gyermekek részére szabadidős programok szervezése, 

 ünnepekre való felkészítés, szervezés és a lebonyolításban való részvétel, 

 a gyengébb képességű gyermekek részére segítségnyújtás a tanulásban, illetve 

továbbirányítás ( Nevelési Tanácsadó, fejlesztő pedagógus) 

 tájékoztatás a szülői és gyermeki jogokról, kötelezettségekről, 

 lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a különböző hagyományokkal és kultúrával 

rendelkező családok mindezeket gyakorolni tudják, 

 indokolt esetben a gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása, 

 az ellátottak egészségi és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, javítása, 

 elsősegélynyújtáshoz egészségügyi láda biztosítása, 

 tárgyi, és elhelyezési feltételek megteremtése. 

 

Tárgyi, elhelyezési és infrastrukturális helyzetkép: 

 

CSÁO I. 

 

12 lakószoba áll rendelkezésre, mely az alapvető berendezési tárgyakat biztosítja az 

életvitelszerű tartózkodáshoz. A családok 4 főző-étkező konyhában tevékenykedhetnek, 

melyek hűtő és fagyasztó szekrénnyel, tűzhelyekkel, elszívóval, konyhabútorokkal és 

étkezőasztalokkal is fel vannak szerelve. A személyi higiénét 2 vizesblokk, és egy 

mosókonyha,-  melyben ipari teljesítményű mosógép, illetve egy háztartási mosógép van 

elhelyezve- biztosítja. Egy krízisszoba lehetőséget biztosít azon családok számára, akiknek 

élethelyzetükből adódóan azonnali elhelyezésre van szüksége. Két iroda áll rendelkezésre az 

ügyfélforgalomra, illetve egy közösségi helyiség. Telefonnal, fénymásolóval internettel és két 

számítógéppel,  rendelkezünk, melyből egyik gép az ellátottak részére is biztosított. 

 

CSÁO II. 

 

6 lakószobában tudják elhelyezni a családokat, melyek az alapvető berendezési tárgyakkal ( 

ágyak, szekrények, kiegészítő kisbútorok, televízió) felszereltek. Egy étkező, és főzőkonyha, 

három vizesblokk, három WC, egy mosókonyha, egy ruha és textília raktár, valamint egy 



közösségi helyiség áll rendelkezésre. Egész évben hideg-meleg víz, világítás, valamint 

idényben fűtés szolgáltatása. 

Egy iroda biztosítja az ügyfélforgalmat, az iratelhelyezést és az irodatechnikát. Vezetékes 

telefonvonallal, faxolási lehetőséggel, számítógéppel, fénymásolóval rendelkezünk. Egy öt 

személyes autó, valamint egy utánfutó segíti mindkét intézményben a munkát. A gépjármű 

segítségével oldják meg szükség esetén a ki és beköltözéseket, sürgős esetekben a betegek 

orvoshoz szállítását, valamint az adományok szállítását. 

A gyermekek az oktatási intézményekbe helyijáratú autóbusszal, kerékpárral, vagy a 

közelebbi iskolába gyalog közlekednek. Autóbusz megálló 200 m-re van az intézménytől. A 

szülők a munkába járásukat legtöbbször kerékpárral oldják meg. 

 

Az intézményben élők folyamatos ellátása, szakmai tevékenység, módszertan: 

 

Az otthonban élő családok szociális és mentális helyzetének javítását a szakmai vezetők 

irányításával végzi a team. Az elvégzendő feladatokat a havonkénti munkaértekezleten 

beszélik meg. Havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartanak, valamint bekapcsolódnak a 

Családsegítő Szolgálat szervezésében működő esetmegbeszélő csoportba is. 

A szociális munka módszertanából a rendszerszemléletű családgondozással dolgoznak. A 

hozzjuk forduló klienseknél megnézik a családi és az intézményi kapcsolattartás formáit, 

lehetőségeit. 

Az elhelyezést követően, a munkatársak elkészítik az első interjút, mely a család intézményi 

elhelyezését megelőző lakhatásra, kapcsolatrendszerére, jövedelmére, a szülő/gyermekei 

iskolai végzettségére, a család vagyoni és jövedelmi helyzetére terjed ki. 

Ez után a családgondozó, a családdal közösen – felmérve az egyes  családok szükségleteit, a 

külső – belső erőforrásait – elkészítik a gondozási tervet. Erről egy gondozási megállapodás 

születik, melynek részfeladatait az intézmény szakgondozói és gondozói látnak el. / ÁTG 

gondozási dokumentáció /. 

A családgondozók kiemelkedő feladata, hogy a gondozásukban levő családokat mielőbb 

hozzájuttassák az önálló lakhatási lehetőség megteremtéséhez. Ennek megvalósításához, 

kapcsolatban vannak a városban fellelhető ingatlanközvetítőkkel, a helyi pénzintézetekkel, 

médiákkal, illetve az önkormányzattal. Az ellátottak problémamegoldó készségének,   

mentális és egészségügyi állapotának javítása érdekében segítő beszélgetéseket tartanak. 

Figyelemmel kísérik, hogy a szülők eleget tesznek-e szülői kötelezettségüknek, különös 

tekintettel a gyermekek iskoláztatása terén. Szükséges esetben a szülőket felkészítik a szülői 

kötelezettségek betartására. 

A családgondozók gondozási tevékenységüket, a gondozási – nevelési tervben rögzítik. 

A szakgondozó munkatársak a gondozási – nevelési terv cselekvési fázisaiban a mindennapos 

kapcsolattartással, életvezetési tanácsaikkal hatékonyan formálják a család szocializációját. 

Szervezik, bonyolítják az intézményi rendezvényeket, segítik a tanulásban elmaradt 

gyermekeket az iskolai követelményekhez felzárkózni. Figyelemmel kísérik a családok 

személyi és környezeti higiénéjét. 

A gondozó munkakörben foglalkoztatott munkatársak a gyermekekkel, csecsemőkkel 

kapcsolatos gondozási, ápolási feladatok elvégzésében segítenek a szülőknek. Feladatuk 

továbbá a szülők akadályoztatása esetén a gyermekek felügyelete, ellátása. Aktívan részt 

vesznek a gyermekek napirendjének kialakításában, a közösségi, családi programok 

megvalósításában.   

  

Szakmai kapcsolatok: 

 



Törvényi kötelezettségükből adódóan elsőként a Gyermekjóléti Szolgálat kell említeni. Ők 

kerülnek először szakmai kapcsolatba a gyermekeket nevelő családokkal és ha szükséges, 

akkor felajánlják – kérik a családoknak – az átmeneti elhelyezést. Ők végzik a 

környezettanulmányt és a megfelelő dokumentációk elkészítése után, kérik az elhelyezést. 

Védelembe vétel esetén közösen készítik el a gyermek és a család gondozási tervét, majd a 

feladatmegosztást is szabályozzák. Közösen dolgoznak azon, hogy a család biztonságosan 

kerüljön ki az átmeneti gondozásból. 

A szolgálat által szervezett szabadidős programokban való részvételre / napközis tábor, 

játszóház, horgász tábor / az intézményben lakó gyermekek is lehetőséget kapnak a 

kikapcsolódásra, játszásra. 

Szakmai kapcsolatuk van még a Családsegítő Szolgálattal, a helyi iskolák kollégiumaival, 

oktatási és nevelési központokkal, Gyámhatósággal, Gyámhivatallal, Rendőrséggel, 

Mezőőrséggel, Polgárőrséggel és a Védőnői Szolgálattal, ahonnan heti rendszerességgel jár 

intézményünkbe a védőnő. 

A civil szervezetek közül jó kapcsolatot ápolnak az Ezüst –tó Horgász Egyesülettel és a 

Kiskunhalasi Ökomenikus Szeretet Szolgálattal, a Máltai Szeretetszolgálattal akik élelmiszer  

adományozásával segítik intézményünk lakóit. A Baptista egyház évente több alkalommal 

meglátogatja intézményt, ilyen alkalmakkor a gyermekekkel közösen énekelnek, játszanak az 

egyház képviselői.  A Családsegítő Szolgálat lebonyolításában az Élelmiszer Banktól is 

érkezik az intézménybe adomány. 

A CSAO részt vesz a civil szervezetek adománygyűjtésében, melyből szintén részesülnek 

ellátottak. 

A helyi Bibó István Gimnázium diákjai önkéntes munka keretében látogatják az 

intézményben élő gyerekeket és foglalkoztatják őket. A módszertani intézménnyel rendszeres 

a kapcsolatot ápolnak és az általuk rendezett szakmai rendezvényeken részt vesznek, ahol sok 

hasznos információt kapnak. 

2013-ban részt vettek a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által 

szervezett szakmai napon, melyen a megyéből minden Családok Átmeneti Otthona 

képviseltette magát. Jogszabályváltozásokról, tapasztalatcseréről, szólt a nap, mely negyed 

évente megismétlésre kerül. A 2014. év első alkalommal megrendezésre kerülő szakmai napot  

a CSAO szervezte és Kiskunhalason látta vendégül az érintetteket. 

 

A Családok  és a Gyermekek Átmeneti Otthonainak civil szervezete, az  ATOSZ Egyesület 

melynek szakmai munkájába, bekapcsolódtak  a 2013. évben.  A konferenciákon észrevételt 

tehetnek, kezdeményezhetnek, a meghívott előadók segítik a szakmai munkájukat, a 

kerekasztal beszélgetéseken tapasztalatot cserélnek, segítséget kapnak a mindennapi 

munkavégzéshez. Az egyesület érdemi tárgyalásokat folytat a Kormánnyal, így elősegítve az 

Átmeneti Otthonban dolgozók munkáját.  

 

 

 

A 2013. évre tervezett rövid és hosszú távú célok megvalósulása: 

 

A kihasználtság emelkedést mutatott a tavalyi évben az előző évhez képest.  A TAJ alapú 

nyilvántartást napi szinten végzik, mely zökkenőmentesen működik. Fokozottan figyeltek 

arra, hogy minden családnak legyen érvényes önkormányzati bérlakás igénye. Az együttélés 

szabályaira nagyobb hangsúlyt helyeztek, közös programokat szerveztek nemcsak 

gyerekeknek, de szüleiknek is. Az előtakarékosság tekintetében nem történt változás. A 

családok nagy többsége nem rendelkezik állandó munkahellyel, így bizonytalan a jövő. 

Tájékoztatják a szülőket a munkalehetőségekről, mely az intézményi faliújságon mindenki 



számára elérhető. Iskolai és óvodai mulasztásokat a minimálisra szorították, fontosnak tartják 

a közoktatási intézménybe való eljutást és a teljesítést. Az előre megtervezett nyári 

programokat meg tudták valósítani.  

 

 

 

2014-ra tervezett, rövid távú, konkrét programok: 

 

- Kihasználtság 100% körüli  szinten tartása, együttműködés a módszertani szervezet - 

belső férőhely nyilvántartási adatbázis - rendszerével, pontosan, naprakészen vezetni a 

TAJ alapú nyilvántartást. 

- Adatszolgáltatás és információnyújtás a kistérség valamennyi települése felé; erősíteni 

a civil kapcsolatokat ezen a téren. 

- Szociális bérlakások ügyintézésével kapcsolatos közreműködés, a lakók döntő 

többségének legyen érvényes lakásigénylése, az időszakos kötelező megújítások 

nyomon követése. 

- Minden lakógyűlésen kerüljön sor az együttélés, az egymáshoz való alkalmazkodás 

tapasztalatainak megbeszélésére, a higiénés követelmények, energiatakarékossági 

alkalmazásoknak az egyeztetésére. 

- Az előtakarékosság nyomon követése kapjon nagyobb hangsúlyt az együttműködés, 

illetve a családgondozói munka során.  

- Folyamatos információgyűjtés és a hirdetőtáblán való tájékoztatás a 

munkalehetőségekről.  

- A gyermekek érdekeit sértő, késedelmes, vagy jogvesztő hatályú hivatali ügyintézés 

elmulasztása kerüljön hangsúlyos megfogalmazásra az együttműködés 

tapasztalatainak elemzésekor. 

- Tudatosítani kell az óvodai nevelés szerepét a gyermekek fejlődésében, 

szocializációjában, cél csökkenteni az indokolatlan mulasztásokat ezen a területen. 

- A gyermekek nyári szabadidős tevékenységének hasznos eltöltése érdekében, 

programok szervezése a szülők bevonásával. 

- Mozi látogatás kedvezményes jegyvásárlással. 

- Védőnői Szolgálat és a Rendőrség munkatársainak bevonásával prevenciós előadások 

szervezése. 

- Szakmai napokon, illetve az ATOSZ egyesület munkájába való aktív részvétel. 

- A műholdas átállás miatt nem megoldott a TV készülékek működtetése. A mindig TV 

nem biztosítja a megfelelő sugárzási feltételeket, így intézményünk megoldást kíván 

találni arra, hogy a lakók tudják fogni a műholdas adásokat, így a tavaly évben 

működő Tele-szobát is vissza szeretnék állítani.  

 

Szabadidős programok: 

 

Hétvégi szabadős elfoglaltságok: 

A hétvégét szinte minden gyermek az intézményben tölti. A szabadidejük hasznos eltöltése 

érdekében az eddig is működő foglalkozásokat szervezetten oldják meg. A műszakban lévő 

kollégák a gyermekekkel közösen megtervezik a hétvégi programokat ami időjárás függő.  

Korcsoportonként bontva a gyerekeket folynak a foglalkozások a szülők bevonásával. 

 

 

 

Nyári szabadidő tevékenységek 



A hagyomány jelleggel megrendezett nyári táborozás helyett a nyáron több kisebb programot 

szerveztek a gyerekeknek. Az intézmény elkerített udvarában veteményeskertet alakítottak ki 

a gyerekekkel közösen. A vetőmagokat adományba kapták egy helyi vállalkozótól.  A 

növényeket közösen gondozták, locsolták, majd az érés után leszedték, és közösen 

fogyasztották el a gyerekek, egy-egy udvari közös játék után. Minden gyermek örömét lelte a 

növények gondozásában, szívesen segédkeztek akár gyomlálásról, öntözésről volt szó. Több 

alkalommal kilátogattak a közeli erdőbe, ahol számháborúval, fogócskával tették 

emlékezetessé a napot.  A helyi filmszínházba is ellátogattak, animációs filmeket néztek, majd 

csoportfoglalkozás keretén belül megbeszélték a látottakat.  

Fontosnak tartják, hogy az intézményben élő gyerekek megismerjék szülővárosukat, ezért 

besétáltak a városba, ahol megismerhették a fontosabb intézményeket, a  gyalogos közlekedés 

szabályait. A nap végét fagylaltozással zárták. Egész napos programnak adott otthont Sóstó, 

ahova kisétáltak a gyerekekkel, fürdőzésre, sétára, kikapcsolódásra nyílt lehetőségük a 

gyerekeknek. 

Nyáron több alkalommal szerveztek udvari sorjátékot, ügyességi versenyeket, melyek végén 

minden gyermek apróbb jutalmat kapott. A gyerekek szívesen részt vettek ezeken a 

játékokon. Játszva tanulták meg a másikra való odafigyelést, együttműködést. 

 

 

Rendezvények: 

 

2013-ban is megrendezték a farsangot, anyák napját, gyermeknapot, mikulást és a karácsonyt 

is. A rendezvényekről fotók készültek, melyek az aktuális időszakban díszítik intézmények 

falait.  Az intézményi közös ünnepekre együtt készültek,  saját készítésű ajándékokkal lepték 

meg egymást az intézményben élő családok. Ezek kivitelezésében az intézmény minden 

segítséget biztosított. 

  

 

Statisztikai adatok: 

 

CSÁO I. 

 

Főbb mutatók: 

1) Összes férőhely:                  40 fő  - 12 szoba  + 1  krízis szoba 

    

Az intézmény  2013. évi kihasználtsága:           39,76 fő    -         (99,40 %) 

2013. december 31.-én  az intézményben 37 fő él, ebből 19 gyermek és 18 felnőtt. Ez 11 

családot jelent. Az intézmény kihasználtsága emelkedést mutat az előző évhez képest. 

 

 

2013-ban 9 család költözött be az intézménybe. Ez összesen 30 fő, + 3 csecsemő aki a már 

bent élő családjához került elhelyezésre. 

 

Az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint: 

 

Elégtelen lakhatási viszonyok:  6 család 

Családi konfliktus:  3 család 

 

 

 



2013. december 31.-éig, 10 család költözött ki az intézményből 

 

 6 család rokonokhoz , ismerősökhöz költözött, 

 2 család albérletbe költözött. 

 2 család másik CSÁO-ba költözött 

 

Év végéig 2 család nyert  két éven belül ismételt elhelyezést. Ez 6 fő ( 3 felnőtt és  3 gyerek )  

 

Kistérségi településekről összesen:  1 család vette igénybe az intézmény szolgáltatásait. 

( Balotaszállás ) 

 

Az ellátott családok statisztikai adatai 2013. január 1.-től december 31.-ig 

 

2013. december 31.-ig  21 családot gondoztunk, ez összesen 72 főt jelentett, ebből 37 fő 

gyermek. ( összesített adat) 

 

2013. december 31.-én bentlakó gyermekek életkor megoszlás szerint: ( összesített adat) 

 

Gyerekek száma:      19 fő 

 fiú:       12 fő 

 leány:                    7 fő 

 Gyerekek közül: 

  0-3. éves:       5 fő 

  4-5 éves:       2 fő 

  6-13 éves:                10 fő 

             14-17 éves:       1 fő 

                        18-21 éves:                                                      1 fő 

 

 Óvodába jár:                          4 fő 

 Általános iskolába jár:              8 fő 

 Koránál fogva  nem jár oktatási intézménybe:        7 fő 

 

2013 december 31.-ei állapot: 

 

Átmeneti gondozás időtartama: 

 0-3 hónapon belül     2 család 

 3-6 hónapon belül     1 család 

 6-12 hónapon belül     5 család 

            12 hónapnál több                                                       3 család 

Az ellátás igénybevétele: 

 Első alkalommal lakik az otthonban:   6 család 

 Második alkalommal lakik az otthonban:  1 család 

 Kettőnél több alkalommal költözött be:  4 család 

Eredeti lakóhely szerint: 

 Kiskunhalasi:               11 család 

 Kistérségi:      0 család 

Bentlakó családok közül:  

„Egy szülős” család:      4 

Házastársi kapcsolatban élő szülők:    0  

Élettársi kapcsolatban élő szülők:    7 



A 18 felnőttből térítési díj fizetésére kötelezett:                 18 fő  

 

Érvényes lakásigényléssel rendelkezik:   12 család 

Előtakarékossággal rendelkezik:      4 család   

 

 

      Felnőttek száma:                            18 fő 

 férfi:                                7  fő 

 nő                                        11 fő 

 

            Bejelentett munkaiszonnyal rendelkezik:                                         1 fő 

 Gyest  kap:                                                                         4 fő 

            Rokkantsági ellátásban részesül:                                                      1 fő 

            Munkanélküli:                                                                                 12 fő 

            Ebből: 

            Jövedelemmel nem rendelkezik:                                                       0 fő 

            Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül:                         5 fő  

            Kormány programban részt vevő:                                                     7 fő 

             

CSÁO II. 

 

 

2013. január 1-től összesen 53 főt láttunk el az intézményben, mely 14 családot jelentett. 

Ebből teljes család 8, egyszülős pedig 6. 

A kistérségből nem volt ellátott családunk. 

 

Az ellátás ideje alatt a problémák típusai személyre bontva / halmozott adatok/: 

lakhatás: 31 fő. 

mentális segítség: 2 fő, ( pszichológus segítségét 2 fő / 1felnőtt és 1 gyermek /, nevelési 

tanácsadót 0 fő / gyermek/ vett igénybe) 

rendezetlen családi kapcsolatok: 4 fő 

eladósodás: 1család / összesen: 2 fő / 

életvezetési problémák: 2család / összesen: 10 fő/ 

bántalmazás: 2  család / összesen 2 fő/ 

családi konfliktus: 3 család /összesen 8 fő/ 

A beköltözéskor minden család rendelkezett rendszeres jövedelemmel. 

 

2012.12.31-i állapot 

Főbb mutatók: 

1) Összes férőhely:             25 fő           6 család 

           Bentlakó családok:                       25 fő           7 család 

           Kihasználtság:                                      100 % 

Éves átlag kihasználtság:                    24,68 fő        (98,76%) 

 

 

Bentlakás lejárta: 

 0-3 hónapon belül     4 család 

 3-6 hónapon belül     1 család 

 6-12 hónapon belül     2 család 

Bentlakás gyakorisága: 



 Első alkalommal lakik az otthonban:   4 család 

 Második alkalommal lakik az otthonban:  3 család 

 Kettőnél több alkalommal költözött be:                 0 család 

Eredeti lakóhely szerint: 

 Kiskunhalasi:      7 család 

 Kistérségi:      0 család 

 Kistérségen kívüli:     0 család 

 

Bentlakó családok közül:  

„Egy szülős” család:        4 fő 

Házastársi kapcsolatban élő szülők:      0 fő 

Élettársi kapcsolatban élő szülők:      2 fő 

Térítési díjat fizet:      24 fő 

            1 fő jövedelemmel nem rendelkezik  

         

Érvényes lakásigényléssel rendelkezik:                  3 család 

 

Előtakarékossággal rendelkezik:    1 család   

2011. évi hátraléka van:      3 család 

 

Felnőttek száma:          11 fő 

 férfi:           4 fő 

 nő          7 fő 

           Gyes/Gyed/Anyasági segély       2 fő 

 Bejelentett munkahellyel rendelkezik:                     1 fő 

 Rendszeres alkalmi munka:          0 fő 

 Munkanélküli:         7 fő 

            Aktív korú:                               2 fő   

 

Gyerekek száma:      14 fő 

 fiú:         7 fő 

 leány:         7 fő 

 Gyerekek közül: 

   1-3. éves:      2 fő 

   3-6. éves:      2 fő 

  6-14 éves:               7 fő 

             14-18 éves:       2 fő 

                       18 év felett:                                                      1 fő  

 

 Óvodába jár:                                 2 fő 

 Általános iskolába jár:                    9 fő 

 

 

Az intézmény kihasználtsága jó! Eltérés a maximális létszámtól akkor van, ha a 

családösszetétel nem hangolható össze a szobák számával, méretével. Hosszabb távú – több 

hetes – üresedés nincs, „várólista” van. 

A gondozási megállapodás rögzíti a takarékosságot. Ennek ellenére - főleg a kiszámíthatatlan 

jövedelemviszonyok miatt – nem képződik jelentősebb megtakarítás ez nagyon gyakran a 

kilépés, továbblépés gátjává válik. Ugyanakkor az előtakarékosság terén a jövőben várhatóan 

nagyobb együttműködést kell igényelni a lakóktól! 



Nagyon bizonytalan és kiszámíthatatlan a munkalehetőség. Azt kiemelten kezelik, hogy a 

munkajogi státussal, munkanélküliséggel kapcsolatos állapot, iratok rendezve legyenek, 

hiszen a gyermekeket megillető kedvezmények, járandóságok többsége csak így vehető 

igénybe. Gyakori a határidőcsúszás, a dokumentumok nem megfelelő kezelése, ezen a téren is 

nagyobb együttműködés, rendezettség fontos. 

Ösztönzik a beköltözőknél a lakáskérelem beadását, sajnos a szociális lakáshoz jutás 

lehetőségeinek csökkenése negatív folyamatokat indíthat el. Az a tapasztalat, hogy egy-egy 

kiutalt bérlakás húzóerőt jelentett a bent lakók körében.   A CSAO kiemelt feladata a nagyon 

deprimált környezetből érkező lakókat „szocializálása” az önálló életvitelre, a közösségi 

együttélésre. 

Az intézmény alapfeladatából eredően a gyermekek megfelelő ellátása, előmenetele a 

legfontosabb feladat.  

 

 

 

 1. sz. melléklet Nyilvántartás a gondozási napok alakulásáról 2013. év  Csáo II. 

 

  

 Hónap 

Gondozási napok 

engedélyezett 

száma 

Gondozási 
napok 

tényleges száma 

 Férőhelyek 
száma 

 

    Engedé-         Betöltött    

     lyezett                

 
Kihasználtság 

%-ban 

Január 775 755 25 24,35 97.41 

Február 700 687 25 24,53 98.14 

Március 775 673 25 21.70 86.83 

Április 750 780 25 26.00 104.00 

Május 775 777 25 25,06 100.25 

Június 750 700 25 23.33 93.33 

Július 775 735 25 23.70 94.83 

Augusztus 775 757 25 24.41 97.67 

Szeptember 750 708 25 23.60 94.40 

Október 775 774 25 24.96 99.87 

November 750 728 25 24,26 97.06 

December 775 806 25 26.00 104.00 

Összesen: 9125 

 

             8880 

 

 24,325 97.31 

 

 

A városban a Kiskunhalas, Hajnal u. 5. szám alatti Egészségházban működő Védőnői 

Szolgálat valamint az Iskolaorvosi Szolgálat 2008-ban került beintegrálásra a 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetéhez (a továbbiakban: KIGSZ). A két 

szolgálat szakmailag önállóan, a vezető védőnő irányítása alatt működik, de pénzügyi és 

gazdasági kérdésekben a KIGSZ jár el.  A Védőnői Szolgálat szoros kapcsolatban áll a 

gyermekvédelmi intézményekkel és szolgáltatókkal, különösen a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

Családok Átmeneti Otthonával, a nevelési-, oktatási intézményekkel és Gyámhatósággal. A 

védőnők egyben a jelzőrendszer tagjai is.  



Ha szükséges, együtt keresik fel a problémás családokat, majd esetmegbeszélések kapcsán 

közösen döntés születik a várandós, a kisgyermek, vagy éppen az iskolás gyermek sorsáról.  

Jól működik az írásos tájékoztatás a szolgálatok között, gyors a válaszadás és gyorsan 

megtörténik az oda-vissza jelzés.  

A Védőnői Szolgálat Kiskunhalas Város közigazgatási területén és külön megállapodás 

alapján Pirtó községben látja el a tevékenységét. A Védőnői Szolgálat – az önkormányzat és 

az OEP között létrejött szerződés alapján – havonta OEP finanszírozásban részesül az 

ellátottak tárgyév október 1-i adatai alapján. 

 A Szolgálat feladatkörébe tartozik az anya-, és csecsemővédelem, a kismamák otthonában 

történő meglátogatása, a terhestanácsadás, várandós anyák gondozása, amely vagy a területen, 

vagy pedig a Szolgálat székhelyén, az Egészségházban történik, az itt  kialakított két 

rendelőben lehetőség van többek között a „rutin” szűrővizsgálatok végzésére is. A Városban 

10 területi védőnő és 6 iskola- és ifjúsági védőnő végzi törvényben rögzített feladatait. Az 

Egészségház keretében továbbá 4 iskolaorvos (2 főállású és 2 vállalkozó iskolaorvos) és egy 

fő iskolai asszisztens tevékenykedik. 

 

A területi védőnők ellátási kötelezettségébe tartoznak az óvodások, ahol megváltozott a 

védőnők munkája: itt már csak megelőző, egészségmegőrző és tisztasági, higiénés feladatokat 

látnak el. Az óvodai szűrővizsgálatok áttevődtek a körzetekbe a tanácsadások körébe. A 

területi védőnők látják el továbbá a várandós kismamák és az oktatási intézménybe nem járó, 

otthon gondozott 0-6 éves korú gyermekek gondozását.  

 

Az iskolai és ifjúsági védőnők feladataikat a város általános és középiskoláinak nappali 

tagozatos tanulói vonatkozásában végzik. Fő feladatuk a prevenció. Munkájukat az 

iskolaorvosokkal, szülész-nőgyógyász szakorvosokkal és a házi gyermekorvosokkal 

együttműködve végzik, melyhez két orvosi rendelő áll rendelkezésre.  

Feladataik közé tartozik a tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete, szűrővizsgálatok, 

sportorvosi vizsgálatok, krónikus betegségben szenvedők gondozása, pályaalkalmasság 

elbírálása, közegészségügyi és járványügyi teendők és közreműködés a gyermekek 

egészséges életmódra nevelésében. 

Rendszeresen ellenőrzik a a tanulók személyi higiénéjét, s több iskolában is probléma a 

pediculosis. Ezekben az esetekben a Gyermekjóléti Szolgálat segítsége nagyon fontos. 

Az egészségnevelő munkához tartozik az osztályfőnöki óra megtartása, egészségnapok 

szervezése és személyes tanácsadás. Szakemberek meghívása ezekre  a rendezvényekre, 

órákra. 

Drogmegelőzésben is részt vesznek a védőnők az iskolákban. Szeptembertől együttműködnek 

a „ Üzleti és Művészvilág a Gyermekekért „ alapítvány munkatársával. Fogadóórákon a 

szülők személyesen kereshetik fel a védőnőket problémáikkal , mint pl. depresszió, anorexia, 

fogamzásgátlás, pályaválasztás, dohányzás stb. Szűrővizsgálatoknál egyre többször 

tapasztalják a Védőnői Szolgálat munkatársai, hogy nem csak az elhanyagoltság miatt nem 

kerül orvoslásra a kiszűrt elváltozás, hanem anyagi okok miatt is (pl. szemüveg, lúdtalpbetét 

kiváltása).  

 

 

 

 

Kiskunhalas város Védőnői Szolgálatának 2012. évi statisztikája a következőképpen 

alakult. 10 védőnői körzetünkben 0 – 7 éves korú gyermeket nevelő családok, és az első 

gyermeküket váró családok száma:  ~1600 

- 0 – 7 éves korú gondozott gyermekek száma: ~1800 fő 



- Az év folyamán először megjelent várandósok száma: 234 fő  

(Stagnál – 2011-ben: 235 fő volt) 

 

Élveszületések száma 2013 évben : 236  (Stagnál – 2011-ben: 231 volt) 

Halvaszülés:  0 

Koraszülött:  16 (Csökkent: 2011-ben 25 volt, 2012-ben 38) 

Csecsemőhalott: 2 

Először megjelent kismama: 234 (Stagnál: 2011 – ben 235 fő volt) 

 

Jelentős változás tehát nem érzékelhető az elmúlt évekhez képest a gyermeket vállaló 

családoknál, stagnálás érezhető 2011-óta az újonnan gondozásba vett kismamák és újszülöttek 

számában is.  

 

2013-ban a gondozásba vett 234 kismamából  

 

-  Első gyermekét várta: 117 fő ( Először megjelentek 50%-a, 2012 – ben 46%-a) 

-  Második gyermekét várta:  69 fő ( Először megjelentek 30%-a, 2012-ben 34%-a) 

-  Harmadik gyermekét várta 32 fő (Először megjelentek 14%-a, 2012-ben 15%-a) 

-  Negyedik gyermekét várta 11 fő 

- Ötödik vagy többedik gyermekét pedig 5 fő 

 

  

Védőnői esetjelzések a gyermekjóléti szolgálat irányába 58 alkalommal történtek. (Ezek az 

új esetek, és jelentős emelkedés látszik a tavalyi 44 esetjelzés után) 

 

 

- 10 védőnői körzetünkben 0 – 7 éves korú gyermeket nevelő családok, és az első 

gyermeküket váró családok száma:  ~1650 

- 0 – 7 éves korú gondozott gyermekek száma: ~1900 fő 
- Az év folyamán először megjelent várandósok száma: 274 fő  

(Emelkedik! 2011-ben: 235 volt ez +39 fő) 

Élve születések száma 2012 évben :248  (Emelkedik! 2011-ben: 231 volt ez +17) 

Halva szülés:  1 

Koraszülött:  38 (Emelkedik: 2011-ben 25 volt) 

Csecsemő halott: 0 

 

Védőnői esetjelzések a gyermekjóléti szolgálat irányába 44 alkalommal történtek. (Ezek az 

új esetek) 

Körzetenként több folyamatban lévő családgondozás is zajlott az év során.  

                                                                                                                                           

Napi szinten vannak kapcsolatban a CSSK és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, a 

Járási Gyámhivatallal és a Családok Átmeneti Otthonának munkatársaival, szükség szerint 

óvónőkkel, gyermekorvosokkal, a kórházzal és segélyszervezetekkel.   

 

Állandósulni látszik az a tendencia is, hogy egyre több család jelzi, hogy külföldre költöznek 

megélhetési gondok, és munkalehetőségek hiánya miatt. 

 

A városon belül történő költözködésekben is emelkedést tapasztaltak. Elsősorban a szerény 

anyagi körülmények közt élők esetében egyre többször fordul elő, hogy nehezen tudják 

követni albérletről-albérletre való vándorlásukat. Ez nagyon megnehezíti gondozási munkát, 



különösen hogy ezek a családok legtöbbször bejelentés nélkül költözködnek és előfordul, 

hogy hetekig keresik őket, mire kiderül új lakcímük.   

 

Több esetben is előfordult már az elmúlt évben, hogy a veszélyeztetett újszülött azzal a 

feltétellel került a szülőkhöz, hogy élet és lakáskörülményeiken változtatnak. A szülők 

elköltöztek, elfogadható lakáskörülményeket teremtettek, az újszülött fogadásának idejére, 

majd 2 hónap múlva visszaköltöztek a csecsemővel együtt oda ahová eredetileg nem engedték 

volna haza az újszülöttet.  

 

Sajnálatos módon megszaporodott a gyermekbántalmazási esetek száma is. A fizikai 

bántalmazásokra derül fény legtöbbször, a lelki bántalmazások bizonyítása azonban nagyon 

nehéz feladat. A gyermekek bántalmazása mellett a szülők közti tettlegesség is egyre többször 

jutott a Szolgálat tudomására.  

 

A fejtetvesség minden évben előkerülő téma, de az elmúlt időszakban két újabb betegség is 

egyre többször került a látókörbe. Ez pedig a rüh és az ótvar. Mindkettő kialakulásában 

jelentős szerepet játszanak a rossz szociális – hygienes körülmények, közösségben kerülve 

pedig már nem válogat a két fertőző betegség.  

 

Egy negatív jelenség is begyűrűzött a tavalyi év során városunkba. Eddig csak a hírekben 

hallottunk védőnők megfenyegetéséről, az elmúlt évben pedig már – sajnálatos módon – 

Kiskunhalason is megtapasztalhattuk ezt a jelenséget. Több védőnőt fenyegettek meg 

gondozottak, vagy azok családtagjai. Ezek mind olyan esetben fordultak elő, amikor a védőnő 

elmondta a családnak hogy körülményeik, viselkedésük, várandósság alatt tanúsított 

hozzáállásuk miatt, vagy együttműködésük hiánya miatt nem javasolják az újszülött 

hazaadását.  

Egyéb kirívó, egyedi eset nem merült fel, az együttműködést valamennyi védőnő jónak és 

rugalmasnak ítéli meg a  gyermekvédelmi tevékenységek során.    

                                                                                                                          

Sajnos állandósulni látszik az a tendencia is, hogy egyre több család jelzi, hogy külföldre 

költöznek megélhetési gondok, és munkalehetőségek hiánya miatt. 

 

Változás azonban az előző évhez képest a 3. gyermeket vállaló családok körében van.  

Emelkedni látszik azon családok száma ahol a 3. gyermeket vállalják. Itt több esetben a 

válásokat követő új kapcsolatok kialakulását látják, valamint a nem tervezett, de megtartott 

terhességekről is többen számolnak be.  

 

Megelőzés 

- A megelőzés gyermekvédelmi és pedagógiai tevékenységet is jelent. Célja, hogy megelőzze, 

elhárítsa, vagy enyhítse azokat a gyermekre ható károsodásokat, amelyek egészséges 

személyiségfejlődését megzavarják, vagy  gátolják, másrészt  segítse  azokat  a  pozitív  

hatásokat,  amelyek  hozzájárulnak  a  gyermek  értékes  képességeinek  kibontakoztatásához  

és  kifejlesztéséhez. 

A  gyermekvédelmi  problémák  feltárásának célja,  hogy  a  gyerekek  problémáit  az  iskola  

és  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  minél  hatékonyabban  tudja  kezelni, megelőzve  ezzel 

súlyosabbá  válásukat. 

A  gyermek– és ifjúságvédelmi  felelős  a  tanuló  fejlődését  veszélyeztető  okok  

megszüntetésében  is  részt  kell,  hogy  vegyen. Ennek érdekében együtt kell működnie az 

iskolában tanító pedagógusokkal, a Családsegítő– és Gyermekjóléti  Szolgálattal,  a  



Polgármesteri  Hivatallal érintett munkatársaival,  Nevelési  Tanácsadóval, Védőnői 

Szolgálattal, Rendőrséggel,  és  más  egyéb,  a  gyermekvédelemben  résztvevő  társadalmi  

szervezetekkel,  egyházakkal,  alapítványokkal.  

A Gyermekjóléti Szolgálat kéthavonta szervezett értekezletein részt vesznek, ahol egy-egy 

meghívott szakember előadásából jutnak új információkhoz, illetve a saját tapasztalataik 

átadásával igyekeznek egymás munkáját segíteni. 2013-ban főként tematikus, egy-egy 

aktuális problémát napirendre tűző  összejövetelre is sor került. Mindezeken túlmenően a 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai felkérés, megkeresés esetén részt vesznek iskolai 

esetmegbeszéléseken. 

Az iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei ezeken az értekezleteken egybehangzóan 

fejezték ki azon észrevételüket, hogy sajnos egyre több a városban a segítségre szoruló, 

támogatást, gondozást igénylő gyermek, akik családjuk szociális körülményeinek romlása 

miatt kerülnek a hátrányos, illetve veszélyeztetett gyermekek csoportjába. Tapasztalatuk, 

hogy a szülők kezébe adott iskoláztatási támogatás sokszor nem a gyerekre fordítódik. A 

szülők magatartása gyakran rossz példa a gyerekeknek. A dohányzás, az italozás és a drog is 

egyre fiatalabb korosztályt veszélyeztet. 

 

Az oktatási intézményekben általános tapasztalat, hogy a hiányzási órák száma magas. Ez 

főként annak tudható be, hogy a szülők már nem követik nyomon gyermekeik tanulását, az 

általános iskolából kikerülve a tanulók már „nagyoknak” érzik magukat. A másik ok, hogy a 

család megélhetési gondokkal küzd, ezért a nagyobb gyerekek segítenek be a pénzkeresésbe, 

emiatt pedig hanyagolják a tanulást, az iskolába járást.  

 

 (Az egyes intézmények részletes beszámolója megtekinthető a szociálpolitikai 

csoportvezetőnél, azokat terjedelmük miatt nem csatoljuk, de az anyag összeállításánál 

felhasználtuk az azokban szereplő adatokat, jelzéseket) 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett ifjúságvédelmi felelősök értekezletén lehetőség 

szerint részt vesz a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója is, ezáltal a 

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság. A Kiskunhalason dolgozó ifjúságvédelmi felelősök közötti 

kapcsolat rendszeres. Kölcsönösen segítik egymás munkáját és tájékoztatják egymást a 

felmerülő problémákról is.  

 

Az iskolákban és iskolán kívül előforduló veszélyeztető tényezők felmérése után e tényezők 

csökkentése vált szükségessé. Ennek érdekében a Rendőrkapitányság munkatársai több 

alkalommal szerveztek rendőrségi akciókat a délelőtti, délutáni és esti órákban is, hogy az 

iskolakerülő diákokat feltérképezzék és képet kapjanak az esetleges alkoholfogyasztási 

szokásaikról. Az akciók során nem tapasztaltak olyan tényeket, amelyek miatt a gyermekjóléti 

szolgálatot értesíteni kellett volna. Az akciók végrehajtása a közrendvédelmi osztály járőreivel 

és a körözési előadóval közösen történt. 

- A Rendőrkapitányság munkatársai az iskolai ifjúságvédelmi felelősökkel szorosan 

együttműködve megpróbálják feltérképezni a fiatalok deviáns csoportjait, az elkövetővé és 

áldozattá válás megelőzése, illetőleg a bűncselekmények megelőzése érdekében. Amennyiben 

ilyen történik akár a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály bevonásával azonnal a 

helyszínre mennek, ahol - az esetet elemezve - megtesszük a szükséges intézkedéseket. Az 

általános és középiskolák valamint a kollégiumok ifjúságvédelmi felelőseivel értekezlet 

keretében rendszeresen találkoznak, ahol a gyámhivatal, a gyermekjóléti szolgálat, a családok 

átmeneti otthonának képviselői is jelen vannak. 

 



Az előző évekhez képest nem változtak jelentős mértékben a bűncselekmények jellemzői. A 

fiatalkorúak főleg vagyon elleni bűncselekményeket követnek el, ezen belül dominál a lopás. 

Több bűncselekmény elkövetésekor erőszakkal és zsarolással vesznek el a különböző 

tárgyakat a sértettektől. Az utóbbi időben a fiatalkorúak elsősorban mobiltelefonokat loptak.     

A gyermek- és fiatalkorúaknál bűncselekmények elkövetése esetén nem a megélhetési 

bűnözés a fő ok.  Többségük azért követ el bűncselekményeket, hogy az így megszerzett 

javak segítségével szórakozási vágyaikat ki tudják elégíteni, valamint a lopott ruházati 

cikkekkel lehet a többiek előtt „jól öltözöttnek” látszani. Az utóbbi években a bűncselekményt 

elkövető fiatalok életkora csökkenő tendenciát mutat. 

Egyre erőszakosabbá válnak a bűnelkövetők, valamint új jelenségként figyelhető meg az, 

hogy már ismerőseiket és iskolatársaikat is meglopják, nem riadnak vissza a várható 

büntetéstől sem. Sajnos a bűncselekmények megszaporodtak a városunkban található 

kollégiumokban is. A nevelők elmondása alapján a tanulók elveszik egymástól a 

mobiltelefonokat és ruhaneműket is. 

 

A kijelölt rendőr munkatársak az írott és elektronikus sajtóval évek óta napi kapcsolatban 

vannak. A gyermek- és fiatalkori bűnözés, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében 

célirányosan kihasználják az oktatási, közművelődési és sportintézmények, létesítmények 

által kínált lehetőséget, hogy a propaganda anyagainkat bemutathassák és tájékoztatásokat 

tarthassanak. Lehetőség szerint ezen megmozdulásaikról minden esetben hírt adnak a helyi 

médiák. 

A Polgármesteri Hivatalban a bűnmegelőzési előadó minden évben beszámol az 

ifjúságvédelmi munkáról.  

 

Kistérségi Egyeztető Fórumon is több alkalommal részt vettek a rendőrök, ahol az 

ifjúságvédelmen kívül az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről, a vagyonvédelemről és 

szinte minden megelőzéssel kapcsolatos témáról volt már szó. Ezeken a fórumokon a 

kistérség polgármesterei, az intézmények vezetői, polgárőrök, mezőőrök és a sajtó képviselői 

vesznek részt.  

Kunfehértón a DARSZ által szervezett nyári táborban több alkalommal is tartottak 

bűnmegelőzési előadást a rendőrség munkatársai, melyen a sajtó képviselői is jelen voltak, 

majd hírt adtak a műsoraikban és az újságokban is. 

 

Az áldozattá és bűnelkövetővé válás, valamint az intézetből történő szökések számának 

csökkentése érdekében a megyei szakvonal-vezetéssel egyeztetve a Rendőrkapitányság 

találkozót szervezett a Kunfehértói Gyermekotthon egyházi vezetésének képviselőjével, a 

találkozón elhangzottak alapján remélhető és várható, hogy a jövőben csökkenni fog az 

intézetből történő szökések száma. 

- Kábítószer-megelőzés: 

Legfontosabb feladat a kereslet és a kínálat csökkentése. A rendőrök a tanulókat, diákokat és 

a fiatalokat, valamint szüleiket is megpróbálják minél szélesebb körben tájékoztatni a 

kábítószer és különböző tudatmódosító szerek használatából eredő veszélyekre. Működnek a 

központilag biztosított programok, ezenkívül minél több rendezvényen is szórólapokat 

juttattak el a veszélyeztetett korosztályhoz. 

A rendőrök megpróbálnak minél több iskolába és kollégiumba eljutni, ahol a kábítószer és az 

újonnan megjelent tudatmódosító szerek megelőzésével kapcsolatban tartanak előadást.  



A városi és vidéki rendezvényeken (autómentes nap, TESCO-s családi nap, sörfesztivál, 

polgárőr- és falunap) több alkalommal is részt vettek a Rendőrkapitányság munkatársai, 

ahova elvitték a drogtáskát, toto-kat töltettek ki az érdeklődőkkel, központilag biztosított 

szóróanyagot és drogkorongot osztottak. 

 

Kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése: 

Az áldozattá válás szempontjából kiemelt kockázatú csoportokat (gyermek- és fiatalkorúak, 

időskorúak, nők, fogyatékossággal élők, egyedülállók, külföldiek, külterületen élők, 

hajléktalanok) minél szélesebb körben, rendszeresen tájékoztatni kell a rájuk leselkedő 

veszélyekről a médián keresztül, szórólapok eljuttatásával, valamint a központilag biztosított 

plakátokon keresztül.  

Célirányosan kell felhívni figyelmüket az őket tipikusan veszélyeztető bűncselekményekre és 

azok elkerülésének lehetőségeire (piacos, tanyás akciók, ünnepek előtti prevenciós felhívások, 

karácsony, húsvét, ballagás, iskolai szünetek, iskolakezdés, mindenszentek). 

- Kiemelt feladat, hogy a cigány származású tanulók minél kevesebbet hiányozzanak az 

iskolából, ennek segítése érdekében az Esély CMK összekötői napi kapcsolatban vannak az 

iskolák ifjúságvédelmi felelőseivel. Ennek a prevenciónak a célja, hogy a gyerekek ne 

váljanak áldozattá, illetve bűncselekmények elkövetőjévé. 

 

Közösségi életterek rendjének védelme: 

A szolgálati ágak bevonásával közösen értékelték a közterületen, közösségi használatban álló 

helyen elkövetett erőszakos és garázda jellegű cselekményeket az elkövetés helye, ideje, az 

elkövető és a sértett kapcsolata alapján, továbbá a prostitúcióval és az engedély nélküli 

kereskedelmi tevékenységgel összefüggő jogsértéseket, falfirkálásokat és egyéb rongálásokat. 

Rendszeresen tartottak a rendőrök ún. prostis akciókat, az engedély nélküli kereskedelmi 

tevékenységgel kapcsolatban pedig az állampolgári bejelentéseket is mindig figyelemmel 

kísérték. 

Az iskola rendőre program keretén belül az iskolarendőrök rendszeres kapcsolatot tartanak 

az általános iskolákkal. A különösen frekventált balesetveszélyes helyeken a tanítás előtt és 

annak befejezésekor a rendőrök – kiegészülve a Polgárőrökkel - ellenőrzik és biztosítják a 

tanulók biztonságos közlekedését. A délutáni és esti órákban pedig rendszeresen ellenőrzik az 

iskolák és kollégiumok környékét annak érdekében, hogy a diákok ne váljanak áldozattá, 

illetve azért, hogy ne váljanak szabálysértés, bűncselekmény elkövetőjévé (falfirka, graffiti, 

gördeszka, rongálások). 

Több előadást tartottak a rendőrök annak érdekében, hogy a fiatalok elkerüljék a különböző 

tudatmódosító szerek kipróbálását és használatát.  

A bűncselekmények elkövetésekor vizsgálják, hogy milyen tényezők játszottak szerepet 

bűncselekmény elkövetésében, köthető-e valamilyen szórakozóhelyhez. A közös 

eligazításokon és a végrehajtást értékelő értekezleteken a bűnügyi és a közrendvédelmi 

szolgálati ág elemzi és értékeli a tapasztalatokat. 

A közterületen elkövetett bűncselekményekkel és szabálysértésekkel kapcsolatos elemzett 

információk átadásra kerülnek az illetékes parancsnokoknak az őr- és járőrszolgálati és a 

körzeti megbízotti szolgálat megtervezésének céljából, valamint a közterületeken szolgálatot 

ellátó szervezetek – közterület-felügyelet, mezőőri szolgálat – illetve állami szervek – 

természetvédelmi őrszolgálat – és civil vagyonvédelmi szolgálatok – halőr, vadőr, erdőőr – és 

a polgárőrség részére. 

 



A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Pártfogói Felügyelő Szolgálata Kiskunhalason 

is megtalálható. Kiskunhalas várost és vonzáskörzetét három pártfogó látja el, - amely nagyon 

kevésnek bizonyul.  

A 2013 év végén a Kiskunhalas és hozzá tartozó 17 településen összesen közel 680 ügyet 

regisztráltak. Ebben benne volt az összes ügytípus (felnőtt, fiatalkorú: közérdekű munka 

büntetés, pártfogó felügyelet, környezettanulmányok). A tavalyi évben 36 fő fiatalkorú 

ügyében készítettek környezettanulmányt, amikor fiatalkorúként elkövetett bűncselekmény 

miatt indult eljárás.  

 

Jogszabályi változás következtében már a 16. életévét betöltött fiatal számára is kiszabható 

közérdekű munka büntetés, jelenleg 3 ilyen van folyamatban Kiskunhalason. A pártfogó 

felügyeletek mellett a szolgálat készíti továbbra is a Rendőrség, Bíróság és a Bv. Intézetek 

számára a környezettanulmányokat és az Ügyészség részére a Pártfogó felügyelői 

véleményeket. Az utóbbi hónapokban megfigyelhető, hogy azoknak a 

környezettanulmányoknak a száma növekszik, amikor Bv. Intézet kér pl. büntetés 

félbeszakítás miatt környezettanulmányt. 

A bűnelkövetés minőségét tekintve a lopásokon túl továbbra is gyakoriak az iskolai 

telefonlopások, garázdaság, autófeltörés, rongálás, testi sértés. 

 

 2013. július 1-től bizonyos bűncselekmények esetében a büntethetőségi életkor 12 évre 

csökkent. De csak az erőszakos bűncselekmények esetében vonhatók felelősségre 

gyermekkorúak (pl. rablás).  

Ezeken felül egyre gyakoribb, hogy fiatalkorúak esetén is közvetítői eljárás keretében kerül 

sor a cselekmény rendezésére ill. jóvátételre. Bács-Kiskun megyében ezt a tevékenységet 

három pártfogó végzi. 

 

147/2014. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási 

szándékát a Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesülethez és felhatalmazza 

Gyovai István Polgármestert, hogy a belépéshez szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

123/2014. Kth sz. határozatát. 

 

148/2014. Kth. 

1.) A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának I.1. pontja a következők szerint módosul: 

 

2. Borota Község Önkormányzata 6445 Borota Szent István u. 43. 1406 

 

9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 

(Bodoglár és Tajó) 

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 225 

 

2.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodását és felhatalmazza a Polgármestert annak 

aláírására. 

 

 

 



149/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja az EDF DÉMÁSZ Önkormányzati 

Kapcsolattartó, Energiaértékesítő és Közvilágítás Üzemeltetési Iroda (6724 Szeged, Kossuth 

Lajos sgt. 64-66.) Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartására kötött 

2008/153. számú szerződés 2.1.1 pontjában előírt, 2013. évre vonatkozó beszámolóját.  

 

150/2014. Kth. 

A Képviselő-testület megállapodást kíván kötni a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarával a 

mellékelt Együttműködési Megállapodásban rögzített célok megvalósítása érdekében, egyben 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

151/2014. Kth. 

A Képviselő-testület a Sáfrik malom felújítását célzó pályázat nyertessége estén meg kívánja 

vásárolni a 1048 hrsz alatti ingatlan 32/96-od tulajdoni illetőségét Matalin Erzsébet 

tulajdonostól 6.700.000.- Ft vételáron, melyre forrást a pályázati előleg biztosít. A 

megvásárlásra kerülő tulajdonrész a természetbeli használat szerint a telek 883 m2 nagyságú 

résznek felel meg. A megvásárlásra kerülő telekrészt a Képviselő-testület össze kívánja vonni 

a 1051 hrsz, a 1050 hrsz és a 1049/4 hrsz-ú ingatlanokkal. A Képviselő-testület megbízza a 

Polgármestert a fentieket tartalmazó változási vázrajz elkészíttetésével, a földhivatali eljárás 

lebonyolításával és egyben felhatalmazza az adásvételi előszerződés elkészíttetésére és 

aláírására. 

 

152/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló április havi beszámolót.  

 

153/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az távhőszolgáltatás 

önkormányzati feladatával megbízott Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

következő értelmű jognyilatkozatot megtegye: 

A Kiskunhalas településen távhőszolgáltatást nyújtó Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. nevében nyilatkozom, hogy a társaság szándéka az EGT 

finanszírozási mechanizmus keretében „Geotermikus alapú távhő termelő rendszerek 

létesítése – már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása” elnevezésű pályázat 

kapcsán megvalósuló fejlesztés nyomán előálló geotermális energiát megvásárolni 25 évig 

terjedő időtartamra. Ennek kereteit szolgáltatási szerződés fogja meghatározni, a megfelelő 

paraméterek rendelkezésre állása esetén. A Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és 

Vagyonkezelő Zrt. és a Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. közötti szolgáltatási szerződés 

előreláthatólag 2015. augusztusában kerül megkötésre. 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete 



Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. 

évi pénzmaradvány megállapításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV törvény 91.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról 

szóló 2011. CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, az 

Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és 
szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 
intézmények). 
 

II. 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszege 

 

2. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását a következő 

összegekkel hagyja jóvá: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege 8.061.792 eFt 

b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege  7.155.766 eFt 

c) finanszírozási célú bevételek összege 58.265 eFt 

d) finanszírozási célú kiadások összege  858.364 eFt 

f) bevételek összesen 8.120.057 eFt 

g) kiadások összesen 8.014.130 eFt 

h) költségvetés többlete 105.927 eFt 

 

A megelőző év tényadatait az I/1.1. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a 

Polgármesteri Hivatal, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az 

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési mérlegét, 

közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 



(2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a 

Polgármesteri Hivatal, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az 

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetési 

beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a költségvetési kiadásokat 

kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként I/9. - I/11. számú mellékletek 

szerint hagyja jóvá. 

 

(3) Az Önkormányzat összevont 2013. évi pénzforgalom egyeztetését az I/17. melléklet 

mutatja be.  

 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi elemi költségvetési beszámolójának 

Kiegészítő melléklete - szöveges indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. 

évi elemi költségvetési beszámolójának Kiegészítő melléklete - szöveges indoklását a 

III/1., IV/1., V/1. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési tájékoztatóját az 

I/24. számú melléklet mutatja be. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata elemi és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek 2013. évi összevont költségvetési tájékoztatóját az II/3., III/3., IV/3., és V/3. 

számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(8) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és 

kiadásainak előirányzata és teljesítését az I/16. számú melléklet tartalmazza. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évi ellátottak pénzbeli juttatásai 

előirányzatait és teljesítését az I/8. számú melléklet mutatja be. 

 

4. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett, 

betöltött létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként az I/12. 

számú melléklet részletezi. 

 

5. § 

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.336.918 eFt-

ban állapítja meg. 

 

6. § 

A Képviselő-testület az állami támogatásokkal való elszámolást az I/21. számú melléklet 

szerint fogadja el.  

 

7. § 

 



(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi pénzmaradványát az 

I/18. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

(2)  Kiskunhalas Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi jóváhagyott 

pénzmaradványát az I/19. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 24. 

 

 

 

 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  

polgármester                                                                   jegyző   

 

 

(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu 

honlapon.) 

http://www.kiskunhalas.hu/

