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Kiskunhalas Város Polgármesterének  

Beszámolója 
 Kiskunhalas Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelmének alapjait Magyarország Alaptörvényének rendelkezései, valamint a 
Magyarország által aláírt és törvényben kihirdetett Gyermekek Jogairól szóló New York-i Egyezmény 
teremtik meg. Az Alaptörvényben meghatározott keretszabályokat a gyermekek védelméről, és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a végrehajtásáról 
szóló, 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban Gyer.) konkretizálja.  
 
A Gyvt. a gyermekek védelmének és a gyermeki jogok biztosításának érdekében a települési 
önkormányzat számára kötelező alapfeladattá teszi a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének 
kiépítését és a jogszabályok szerinti működtetését. 
A gyermekvédelemmel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek, intézmények az ellátórendszer 
zökkenőmentes működtetése érdekében meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel nyújtanak 
segítséget a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 
kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a fiatal felnőttek társadalmi 
beilleszkedéséről.  
 
A Gyvt. 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat – külön Kormányrendeletben 
meghatározott tartalommal - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 
május 31. napjáig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testületnek kell megtárgyalnia és 
elfogadnia. A gyermekvédelmi beszámoló kötelező tartalmi elemeit a Gyer.  10. számú melléklet 
tartalmazza, melynek figyelembe vételével készült el a 2018. évi beszámoló és  értékelés. 
 
A fentiekben megfogalmazott cél a gyermekvédelemben működők hatékony részvételével, a 
jelzőrendszer szorosabb működésével, teljes körű információáramlással és egymás tevékenységére 
épülő gyermekvédelmi munkával érhető csak el. 
Az éves gyermekvédelmi beszámoló – lásd melléklet - a gyermekvédelemmel hivatásszerűen 
foglalkozó intézmények, szakemberek, és társadalmi szervezetek e cél érdekében szervezett elmúlt évi 
munkáját támasztja alá nem kizárólag statisztikai számadatokkal, hanem gyakran hosszú időt igénybe 
vevő, áldozatos megoldásokkal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi beszámolóját fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2019. április 31. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Simon István szociálpolitikai csoportvezető 
Értesül:  Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Kecskemét 
   
Kiskunhalas, 2019. április 15. 
 
           Fülöp Róbert s.k.  
 



Melléklet 
 

Beszámoló 
 Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. évi  

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
A települési önkormányzat a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 96.§ (6) bekezdése alapján külön rendeletben 
(149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében, továbbiakban Gyer.) 
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 Gyvt 94.§ (1) 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.  
 

2018-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 
Gyermektartásdíj megelőlegezése Járási Gyámhivatal 
Otthonteremtési támogatás Járási Gyámhivatal 

II. Gyermekjóléti alapellátások: Ellátás fenntartója 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

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 
szüneteltetése (védelembe vétel 
elrendelésével egyidejűleg) 

Járási Gyámhivatal  

Családba fogadás Járási Gyámhivatal  
Nevelésbe vétel Járási Gyámhivatal  
Utógondozás elrendelése Járási Gyámhivatal  
Utógondozói ellátás elrendelése Járási Gyámhivatal  
Gondnoksági ügyek 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, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat keretén belül működő segítő 
hálózat, 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 – Család- és Gyermekjóléti Központ és 
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 Család- és Gyermekjóléti Központ és 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 2018-ban 28. 392 fő, amely - a 18. év alatti korosztályt 
kiemelve - az alábbiak szerint oszlik meg: 

2018. 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 

28 392 fő 
Felnőttek 

5056 fő 
Fiatalkor Kiskorúak 

6993 fő 16343  fő 1159 fő 
2186 

fő 
708 fő 1003 fő 

 
  



A fentiek alapján megállapítható, hogy a 18. év alatti lakosok száma az összlakosság        17.8 
% -a. A város 18. év alatti lakosságából szociális rászorultság alapján járó ellátások közül a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez tartozó pénzbeli támogatással, illetve gyógyszerutalványra való jogosultság 
megállapításával összesen 964 kiskorú érintett. Kiskunhalason a 18. év alatti gyermekek 19 
%-a, küzd az alacsony jövedelem miatt kialakult nehéz szociális körülményekkel, megélhetési 
problémákkal. A város gyermekkorú lakosságából 225 fő a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú, ebből 151 fő van védelemben, akik a 
szülőnek és/vagy gyermeknek felróható magatartási ok mellett főként anyagi okok miatt is 
veszélyeztetettek.  
Kiskunhalason a munkanélküliség aránya az előző évhez viszonyítva csökkent. 2018-ban 
nyilvántartott álláskereső 749 fő. 2018.12.31-én az Járási Hivataltól 532 fő kapott 
pénzbeli szociális ellátásként foglalkoztatást helyettesítő támogatást/FHT/. Az elmúlt 
évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és a regisztrált munkát keresők közül 
– statisztikailag – 287 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 rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás /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 rendelkeznek. 2018-ban 1 család /1 gyermek/ részére állapítottunk meg 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 3/2015. (II.26.) 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. 2018-ban 53 család részére állapítottunk meg ilyen 
támogatást. 

 
 

Pénzbeli- és természetbeni ellátások megállapítása 2018-ban 
 

Ellátás megnevezése Jogosultak száma: Kifizetett támogatás 
összege: Család Gyermek  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezmény 
512 964 fő 

12 528 500 Ft 
/Évi két alkalommal járó 
természetbeni támogatás 

6.000,- és 6.500,- forintban 
meghatározott összeg/ 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezményhez tartozó 
pénzbeli ellátás 

1 1 fő 92.040,- Ft 

Gyógyszerutalvány 53 53 fő 406.980,- Ft 

Támogatásban részesülő 
gyermekek száma mindösszesen:  1 018 fő 13.027.520,- Ft 

 
 
 



Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. évben jogszabályi kötelezettségből adódóan 
megszervezte a rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését.  
A szünidei gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása a HH-s és HHH-s státusszal 
rendelkező iskolai képzésben résztvevő gyermekek részér biztosít a szünidőkben napi 
egyszeri meleg étkeztetést. A szünidei étkeztetést 2018-ban 4 alkalommal 61 munkanapon 
összesen:265 gyermek részére – összesen 6.836 adagot - biztosított Kiskunhalas Város 
Önkormányzata – a Családsegítő munkatársai közreműködésével. 
A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról történő beszámoló elkészítését megelőzte a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásában közreműködő szakemberek 
részvételével 2018. február 27. napján bonyolított - a Család-és Gyermekjóléti Központ és a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által összehívott és vezetett – a 2018. évi 
Gyermekvédelmi munkáról szóló értekezlet. Ezen értekezleten 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), amely 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 2 
bölcsőde esetében lát el feladatot fenntartóként. A még működő családi napközit továbbra is a 
magánszféra egyéni vállalkozása üzemelteti. 
 
Bölcsőde 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Bölcsődéje önálló, tiszta profilú bölcsődei intézmény 66 
férőhelyszámmal. Vegyes profilú a Bóbita Óvoda és Bölcsőde, ahol 14 férőhelyszámmal 
biztosítják a bölcsődések nappali felügyeletét. 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 kettő bölcsödében  és a civil szféra által 
működtetett – egyre csökkenő számú - családi napközikben történik. A Gyvt. 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, akinek szülője, 
gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.   
 
Az önkormányzati Bölcsőde, valamint a Bóbita Óvoda és Bölcsőde az engedélyezett 
férőhelyszámmal a felmerülő összes bölcsődei igényt el tudta látni.  

 
 
 



Bölcsődei férőhelyek változása és kihasználtságuk /2018. / 
 

Intézmény megnevezése  
és címe 

Engedélyezett 
férőhelyszám  

Feltöltöttség 
(%) 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 

Bölcsődéje 
 

66 férőhely  100  % 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde 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 inger gazdag 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 2. szám 
alatti székhelyű Városi Bölcsőde 2018. évben 66 fő ellátását biztosította.   
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17. 
szám alatti székhelyű kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évben 14 fő ellátását 
biztosította.    
  
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 városi  bölcsődei csoportok 

Bölcsődei egységek Bölcsődei 
csoportok 

Csoportszoba 
alapterülete 

Férőhelyszám 

Csecsemőcsoport   Tipegő csoport 42 m2 12 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 

Nagycsoport /Bóbita/ 
(2 év feletti kisgyermekek számára) 

Nagycsoport I. 81 m2 14 férőhely 

Összes férőhelyszám: 80 férőhely 
 
2018. év folyamán a beíratott gyermekek létszáma 111 fő volt. A áprilisi beiratkozásnál 60 
szülő adta be a bölcsődei felvételi kérelmét.  
Várólistára az év folyamán 11 gyermek került. 2 főt sikerült az óvodába elhelyezni, 7 fő pedig 
évközben helyeztek el a bölcsődei csoportban. 2 család visszamondta a jelentkezését újbóli 
gyermekáldás okán.  2018. év végére 2 fő maradt várólistán.  

2018. évben a gyermekeket érintő kedvezmények alakulása a Városi Bölcsődében: 



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
alapján térítésmentes étkezésre jogosult: 

5 fő 

Három- vagy többgyermekes család étkezési 
térítési díjkedvezménye: 

13 fő 

Jövedelem alapján ingyenes 
gyermekétkeztetési kedvezményre  
jogosult: 

59 fő 

Nagycsaládos, három vagy többgyermekes 
család gyermekeként gondozott bölcsődés: 

13 fő 

Cigány Kisebbséghez tartozó bölcsődés  
gyermek 

0 fő 

Tartós betegség alapján ingyenes étkeztetésre 
jogosult 

2 fő 

 
2018. évben a gyermekeket érintő kedvezmények alakulása a Bóbita Bölcsődében: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
alapján térítésmentes étkezésre jogosult: 

3 fő 

Három- vagy többgyermekes család étkezési 
térítési díjkedvezménye: 

3 fő 

Jövedelem alapján ingyenes 
gyermekétkeztetési kedvezményre  
jogosult: 

5 fő 

Nagycsaládos, három vagy többgyermekes 
család gyermekeként gondozott bölcsődés: 

3 fő 

Cigány Kisebbséghez tartozó bölcsődés  
gyermek 

0 fő 

Tartós betegség alapján ingyenes étkeztetésre 
jogosult 

0 fő 

 
 
Odafigyel a korosztálynak megfelelő homogén csoportok kialakítására, a törvényben előírt 
gyermeklétszámra, és a problémás gyermekek befogadását segítő „egyéni bánásmód” 
alkalmazására.  
A  bölcsődékben  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 kezdeményezésekkel 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, a Szülői Érdekképviseleti Fórumon alkalmat adnak a 
gondozónők az éppen aktuális kérdések, problémák megvitatására. A szülők elmondhatják 
véleményüket, tapasztalataikat a gyermekük viselkedésével, fejlődésével kapcsolatban. 
Bölcsőde látogatás lehetőségével 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 – többek 
között a Baba- Mama klubbal 43 fő -, mellyel a bölcsőde és a család közelebb kerül 
egymáshoz. Ezek a programok a 3 év alatti korosztályt és szüleiket „szólítják” meg, akik 
várhatóan igénybe veszik a bölcsődei ellátást. Feladataik között a tanácsadást tekintik a 
legfontosabb teendőjüknek.  
 
 
Családi Bölcsőde 
 
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 bölcsődék kis létszámmal (5-7 engedélyezett férőhelyszámmal) működnek. 
Felszereltségük a gyermekek ellátásához szükséges tárgyi eszközök pedig az igénybevevő 
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak.  
2017. évhez viszonyítva 2018-ban a családi bölcsődék száma ötről háromra csökkent, a 
magas feladat-ellátási költségek és a csekély normatív állami támogatás miatt.  
Városunkban már csak egy fenntartó végez kisgyermekek napközbeni ellátását családi 
bölcsőde keretében: „Napsugár” Játszóház és Családi Napközi Nonprofit Kft. a Kiskunhalas, 
Arany J. u. 7. szám alatti székhelyen egy 5 férőhelyes, valamint a Tábor u. 16. szám alatti 
telephelyen kettő 7-7 férőhelyes családi bölcsőde fenntartásával.  
 
Az elmúlt évben a családi bölcsődék átlagos kihasználtsága 100 % körül mozgott. A gyermek 
családi bölcsődébe 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. 
 

Családi Bölcsődék Kiskunhalason 2018-ban: 

Fenntartó 
neve 

Fenntartó 
típusa: 

Fenntartó és a 
családi 

bölcsőde 
székhelye: 

Családi Bölcsőde 
neve 

Engedélyezett 
férőhelyek száma: 

Napsugár 
Játszóház 

Nonprofit 
Kft. Arany J. u. 7. Napsugár Családi 

Bölcsőde II. 
5 férőhely  

Napsugár 
Játszóház 

Nonprofit 
Kft.  

Tábor u. 16. Napsugár Családi 
Bölcsőde IV. 

7 férőhely 

  Tábor u. 16. Napsugár Családi 
Bölcsőde V. 

7 férőhely 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ: 
 
A Család-és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának koncepciója, elvei: 
 
Feladata a kistérségi önkormányzatok (Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Kelebia, Kunfehértó, 
Balotaszállás, Harkakötöny, Zsana, Pirtó) működési területén élő szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került gyermekek, személyek, 
családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladata az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.  



A Központ tevékenysége kiterjed a Kiskunhalasi Járás településein élő bármely lakosra, 
gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, és a figyelembe veendő szükségletek és 
veszélyek teljes körére. Az intézmény szolgáltatásait minden, a fent jelzett település 
közigazgatási területén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező egyén, család, valamint a 
városban tartózkodó hajléktalan személy igénybe veheti. Krízishelyzet esetén bárki (más 
illetékességi területhez tartozó személy is) igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait.  
A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.  
Gyermekek esetében kiemelt feladata, a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődésének, 
jólétének a családban történő nevelés elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 
megelőzése. A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja 
helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan nyújtja. Ennek érdekében a rendelkezésre álló 
források bevonásával segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a hiányzó szülői 
gondoskodás pótlásáról. 
 
Indokolt esetben javaslatot tesz hatósági intézkedésre gyermekvédelmi gondoskodás 
alkalmazására, ellátja a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat.  
A hatósági intézkedés kezdeményezése és a gyermekvédelmi gondoskodás kapcsán 
jelentkező feladatok és a kiegészítő szolgáltatások terén Kiskunhalasi Járás egész területén 
illetékességgel bír /Gyvt 94 § (4) alapján. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági intézkedéssel érintett munkát végez. 
Javaslat hatósági intézkedésre (VV, NV, ID, ID 3. személy, családba fogadás) 
Feladatellátás hatósági intézkedés alapján, családgondozás, utógondozás. 
Speciális szolgáltatásaink:  
Kapcsolattartási ügyelet (felügyelt illetve helyet biztosítva, vagy mediátor által vezetett) 
folyamatos, már jól működő szolgáltatás, ami biztosítja a zavartalan kapcsolattartást a 
gyermek és a külön élő szülő számára.  
 
 
Készenléti telefonos szolgálat: 
 A Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül és hétvégeken, felmerülő 
krízishelyzetekben történő azonnali telefonos segítségnyújtás. Telefonszám: 70/ 672 67 25 
 
Utcai szociális munka: 
Utcai szolgáltatás iránti igény talán Kiskunhalas város peremkerületén fordul elő nagyobb 
számban. Ami gyakrabban jelentkező probléma az a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy 
gondozója által a lakásból kitett, ellátás nélkül maradó gyermekeket felkutatja, lakóhelyére 
történő visszakerülésüket elősegíti, szükség esetén átmeneti gondozásukat, vagy 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésüket kezdeményezi. 
 
Kórházi szociális munka: 
A kórházi szociális munkásokkal nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, az együttműködés 
folyamatos. Az együttműködési megállapodás még nincs készen, de ennek ellenére, a közös 
munka jónak mondható. 
Óvodai-iskolai szociális segítés: 
2018 januárjától pályázat keretein belül látták el a feladatainkat 16 köznevelési intézményben 
Kiskunhalason és a járásban. 2018. szeptemberétől törvény szerint bevezetésre került az 
óvodai-iskolai szociális segítés, amit a lehetőségeinkhez képest elláttak. Kiskunhalason és a 
járásban 40 közoktatási intézményben kell jelen lennie óvodai-iskolai szociális segítőnek, 
ebből, több mint 20 intézményt le tudtak fedni, amit ebben az évben folyamatosan bővítenek. 
Szociális diagnózis felvételi tevékenység: 
Kiskunhalas járásban 1 fő esetfelvételi menedzser készíti a diagnózisokat. 2018. januárjától 
kötelezően ellátandó feladata a központnak, amit a Szociális Törvény szabályoz. 
 
Jogi tanácsadás – megbízásos jogviszonyban a járás egész területén. 



 
 
 
Pszichológiai tanácsadás – önálló tanácsadói munkakörben 
Fogadja a különböző pszichés problémával (családi konfliktusok, szocializációs problémák, 
iskolai előrehaladással összefüggő lelki feszültségek, krízisek, vélelmezett, vagy valós 
bántalmazást, abúzust elszenvedők, önismereti, önértékelési zavarok, családba 
visszahelyezés, családba-fogadás esetén fellépő mentális problémák) jelentkező klienseket. 
Specifikus sérülést szenvedett gyerekekkel, fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, szülőkkel is 
foglalkozik.   

 
 Fejlesztőpedagógia tanácsadás: 

 
 Mivel a városban/járásban működik pedagógia szakszolgálat – nevelési tanácsadó –, 
az iskolák egy része közvetlenül foglalkoztat fejlesztőpedagógust így elsősorban, közvetítő 
jelleggel segítik a klienseket, gyermekeket oktatási intézményekben előforduló kudarcok 
zavarok, konfliktusok előfordulása esetén, heti 2 órában, esetmenedzseri munkaköri megbízás 
alapján. 
 2016. január 1-i hatállyal a Gyermekvédelmi törvény és a 15/1998. NM rendelet 
alapjaiban módosította a gyermekvédelem 1997-ben kidolgozott rendszerét. Az eddigi 
gyermekjóléti szolgálatok átalakultak Családsegítő Gyermekjóléti Központtá. Ez annyiban 
hozott változásokat, hogy az alapellátás keretein belüli gondozást már a Családsegítő 
Gyermekjóléti Szolgálat végzi, a hatósági jellegű munkát a központ, többek között családba 
fogadás, VV, ID, 3. szem. ID, NV, és ezeket a munkafolyamatokat a járásra kiterjedően, 
minden településen 
Néhány adat az elmúlt évről: 
A Család-és Gyermekjóléti Központ, éves ügyfélszáma: 1054  fő 
 
 
A KÖZPONTNÁL HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS NYOMÁN GONDOZOTT KISKORÚAK 
SZÁMA TELEPÜLÉSEK SZERINT - 2018.01.01.-2017.12.31. 
 
 
TELEPÜ-
LÉS NEVE 

Véd. V. Ideigl. elh.  ID. 3. 
sz. elh. 

Nev. V Csal. 
fogadá
s 

Utó-
gon
d       

Egyedi 
esetek 

Összesen 

KISKUN-
HALAS 

85 22 9 100 64   2             81 363 

BALOTA-
SZÁLLÁS 

15   4 1  4 24 

KISSZÁL-
LÁS 

11   4 4 1 3 23 

KUNFE-
HÉRTÓ 

1  1 6 1  2 11 

TOMPA 12  3 23 6 7  51 
ZSANA ---   1 1  1 3 
HARKAK
Ö-TÖNY 

   1 1  2 4 

KELEBIA 15 2  13 5 1  36 
PIRTÓ 7   2 ---   9 
ÖSSZESE
N 

146 24 13 154 83 11 93 524 

 
 
 
 
 



 
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KERETEIN BELÜL VÉGZETT 
TEVÉKENYSÉGEK ÉS AZOKKAL ELLÁTOTT SZEMÉLYEK 
 
TEVÉKENYSÉG SPECIÁLIS 

TEVÉKENYSÉGEK 
SZÁMA 

SPECIÁLIS 
TEVÉKENYSÉGEK 
KERETEIN BELÜL 
ELLÁTOTT 
SZEMÉLYEK SZÁMA 

KAPCSOLATTARTÁSI 
ÜGY. 

40 13 

UTCAI SZOCIÁLIS 
MUNKA 

4 4 

KÓRHÁZI SZOCIÁLIS 
MUNKA 

2 2 

ISKOLAI SZOCIÁLIS 
MUNKA (pályázat) 

102 102 

KÉSZENLÉTI 
SZOLGÁLAT 

58 58 

JOGI TANÁCSADÁS 32 32 
PSZICHOLÓGIAI 
TANÁCSADÁS 

17 17 

MEDIÁCIÓ 4 4 
ESETKONFERENCIA 145 228 
KONFLIKTUS KEZELÉS 2 8 
ISKOLAI SZOC SEGÍTÉS 32 32 
SZOC. DIAGNÓZIS 30 30 
ÖSSZESEN 468 530 
 

A KÖZPONTNÁL ELLÁTOTT BÁNTALMAZOTT ÉS ELHANYAGOLT 
KISKORÚAK ADATAI - 2018-01.01. -12.31. 
 
MEGNEVEZÉS A BÁNTALMAZOTT AZ 

ELHANYAGOLT 
KISKORÚAK SZÁMA 

FIZIKAI LELKI SZEXUÁLIS  FIZIKAI LELKI 
CSALÁDON 
BELÜL 

SZÜLŐ 
ÁLTAL 

10 18 1 232 78 

TESTVÉR  
ÁLTAL 

1 3  0 0 

EGYÉB 
ROKON 

0 0 2 0 0 

ÖSSZESEN 11 21 3 232 78 
 
A tavalyi évben a tervezett munkáinkból nagyon sok megvalósításra került: 
- Jelzőrendszeres értekezletek, minden járási településen 6 alkalommal, illetve Kiskunhalason 
  is 6 alkalommal került megrendezésre. 
- Folyamatosan a KEF-en részvétel,  
- Pályázatokban való közreműködés,  
- Különböző egyesületekkel kapcsolattartás, évente több alkalommal adomány gyűjtés,  
   osztás, „cipősdoboz” akció 
- Esetmegbeszélő műhelymunkák havi rendszerességgel, 
- Esetkonferenciák hetente a szolgálat, illetve központ kezdeményezésre, 
- A szolgálattal közösen napközis tábor, illetve több alkalommal megrendezett egy napos  
  táborok. 
 



Jelzőrendszeri együttműködés, heti jelentések 
 
A jelzőrendszeri munkát az azokhoz tartozó szakmai elvárásokat az év elején ismertette a 
jelzőrendszeri tanácsadó a jelzőrendszeri tagokkal. Az együttműködési kötelezettségük 
fontosságára és annak elmaradása esetén a jelentési kötelezettségre felhívták a jelzőrendszeri 
tagok figyelmét. Folyamatos volt a heti jelentések fogadása és adminisztrálása. 
A kistérségi településekre vonatkozóan egyöntetűen megfogalmazható, hogy a településeken 
a jelzőrendszeri tagokkal jó az együttműködés. A jelzések a jelzőlap előírásai szerint 
történnek írásban, krízishelyzet esetén a telefonos jelzést követi az írásos formátum is. A 
jelzések beérkezését követően az esetek sürgősségétől függően az intézkedések megtörténtek 
a törvényes határidőn belül. 
 
A Központ és Szolgálat együttműködése: 

 
Az esetmenedzserek és a családsegítők munkája kiegyensúlyozott, jól tudnak együtt dolgozni.  
A kistérségi településeket egy személyben ellátó családsegítők igen leterheltek. 
A régi úgymond hagyományos családgondozásra nem marad kellő idő a gyermekvédelemhez 
kapcsolódó feladatok és túlzott adminisztráció miatt. 
A települések külterületeit a tanyagondnoki szolgálat segítségével látják el. A 
családlátogatások és környezettanulmányok készítése miatt az ellátottak számára nyitva álló 
helységben nem mindig elérhetőek.  
Az esetmenedzserek számára a megye határt meghaladó családlátogatások nehézséget 
okoznak mert nagy a távolság és a munkaidejükből sok időt vesz el az utazás. 
 
2018. évben a Kecskeméti TGYSZ meghívására az esetmenedzserek több elhelyezési 
felülvizsgálati tárgyaláson vettek részt, a nevelőszülőknél elhelyezett gyermeket látogatták a 
nevelési helyükön, kapcsolatot tartottak a nevelőszülői tanácsadóval, több esetben 
esetkonferenciára hívták. 
 
Tanuló képzés 
 
Folyamatosan fogadtak tanulókat gyakorlatra a felnőtt képzés területérő (szociális gondozó -
ápoló,  dajka képzésből, felsőoktatásból) több csoportban. 
 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat: 
 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a 2018-es évben folytatta - már-már rutinszerűen - az 
előző két évben elindított szakmai változások, változtatások mentén a gyermekvédelmi 
feladatait. A Család és Gyermekjóléti Központtal szoros és jó együttműködés keretein belül 
folyt a munka. Nehéz teherként van jelen, hogy a családból valamilyen okból kiemelt 
gyermekek száma nőtt az elmúlt évben, és a meglévő esetek súlyozottsága is növekedést 
mutat. A segítő munka átalakult egyfajta ellenőrző, a családok élete felett kontrollt gyakorló, 
már-már hatósági munka felé. A gyermekek veszélyeztetettségére válaszul, lassan csak olyan 
megoldások léteznek, amelyek a veszélyhelyzetet családból való kiemeléssel, vagy egyéb 
különböző súlyosságú szankciókkal képesek megoldani. Különbség van a viszonylag stabil 
anyagi háttérrel rendelkező családok alapvető működése és a szegénységben, 
mélyszegénységben élő családok napi szintű működése, problémái és megoldási mintáik, 
lehetőségeik között. A társadalom-szintű változások miatt a jobb anyagi körülmények között 
élő családok kohéziója is súlyosan meggyengült. A jó családi minták kiveszőben vannak, az 
egyre gyorsuló technikai fejlődéssel, a közösségi hálók térnyerésével a családon belüli 
kommunikáció, a problémák közös megoldása és az együtt töltött idő mennyisége lecsökkent, 
az együtt-gondolkodás lassan kihalnak. A szülők és gyermekek közötti kommunikáció egyre 
inkább elsorvad. A gyerekek elmagányosodnak, egyedül maradnak problémáikkal. A szülői 
elhanyagolás új dimenziói jelennek meg. A szegényebb anyagi körülmények között élő 
családokban sajnos nagyon sok szülő nem gondoskodik megfelelően gyermekeiről, ebben 
csak részben felelős az anyagiak hiánya, vagy az aluliskolázottság. Illetve – reprezentatív 



kutatás hiányában csak elmélet – nem csak a fentebb említett okok miatt növekedett az esetek 
száma, hanem egyértelmű, hogy az újonnan kialakított gyermekvédelmi rendszer 
hatékonyabban tárja fel a meglévő problémákat. Azonban a feladat nagyság növekedésével 
nem járt automatikusan a problémamegoldó szakemberek számának növekedése. A kötelező 
adminisztrációs terhek elveszik az időt a klasszikus családgondozás lehetőségétől, a nyugodt 
hangvételű családlátogatások és a segítő, akár terápiás beszélgetések helyett „tűzoltás” 
jellegű, rövid ideig tartó, inkább ellenőrző jellegű családlátogatásokra marad idő. A 
„futószalag” családgondozások és a megnövekedett számú nevelésbe vételek, a gyermekek 
családból való kiemelések nagyon leterhelik a segítő szakemberek lelkivilágát. Reménytelen 
küzdelemnek látszik az a munka, amely még néhány évvel ezelőtt oly sok örömet, szakmai 
sikert adott. Eszköztelennek érzik magukat a szakemberek. De hiányoznak azok a közösségi 
programok, közösségi terek is, ahol élet és sorsváltoztató-építő munkát végezhetnének a 
szakemberek. Ezekben a lehetőségekben a gyerekek és a fiatalok szabadidejük értelmes 
eltöltésére kaphatnának alternatívákat, hasznos életvezetési tanácsokhoz juthatnának, volna 
hol, és kivel konstruktív módon megbeszélniük azokat a korosztályukat érintő, és sokszor 
égető kérdéseket, fejlődési szintjüknek megfelelően megjelenő problémáikat, amelyekre 
válaszokat most maximum kortársaiktól, vagy a virtuális térből, kétes értékű válaszokként 
szereznek meg. 
 
A Szolgálat feladatai és működése: 
 
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat fogadja a jelzőrendszer tagjaitól érkezett jelzéseket: 
átlagosan napi 2-4 írásos és 10-15 telefonon érkezett jelzés.  
 
A jelzőrendszer tagjai a következőkből állnak (a teljesség igénye nélkül): védőnők, gyermek 
és háziorvosok, kórház, óvodák, általános és középiskolák, önkormányzat szociálpolitikai 
osztálya, kisebbségi önkormányzat képviselői, alpolgármesterek, rendőrség, tanyagondnokok, 
és nagyon sok esetben magánszemélyek. A jelzőrendszeri tagoktól érkező jelzésekre – a 
súlyosságukat is figyelembe véve – azonnal, vagy 3 napon belül reagálni kell, amely általában 
családlátogatást, környezettanulmányt illetve más személyes kapcsolatfelvételt jelent. 
Kényesebb ügyekben (pl. valamilyen abúzus) igen körültekintően, és kellő diszkrécióval kell 
az esetet vinni.  
Nagy a veszélye annak, hogy a szakembert bármikor, bárki felelősségre vonja, jogi 
procedúrába kényszeríti, ezért a gyermekvédelem mára már nem a legkívánatosabb területe a 
szociális szakmának. Nehezíti az esetkezelést, hogy a keresett családok gyakran nem a jelzett 
lakcímen laknak, illetve nincsenek otthon, így gyakran több alkalommal is meg kell ismételni 
a családlátogatást. A jelzést tevő felé 15 napon belül írásos választ kell küldeni. 
Ha a jelzett veszélyeztető tényező vagy probléma, néhány alkalommal megtett szociális segítő 
munkával megoldható, megszüntethető, akkor az esetet egyedi esetként kezelik a 
családsegítők. Ilyen eset évente szakemberenként átlag 100-150 van (az apróbb egyszeri 
telefonbeszélgetéssel megoldható esetkezeléstől az összetettebb jogi vagy pszichológiai 
tanácsadást, családon belüli konfliktuskezelést, és összetett ügyintézést igénylő esetekig). Itt 
jegyezném meg, hogy mivel a törvény az együttműködés keretében történő esetmunka számát 
25 családban maximalizálta, ezért a családsegítők kénytelenek sok esetet „egyediben” 
gondozni, a törvénysértés elkerülése végett.  
Ha a gyermek veszélyeztetettségét észleli a Szolgálat, akkor alapgondozásba veszi a törvény 
által előírt dokumentáció kitöltésével. A gyermek veszélyeztetettségének nagyon sokféle oka 
lehet pl.: 
 

- elégtelen lakáskörülmények 
- a szülők, vagy más családtagok súlyos kapcsolati konfliktusai 
- a család anyagi ellehetetlenülése  
- a szülők, vagy más családtagok vagy – sajnos egyre gyakrabban – a gyermekek 

szenvedélybetegsége, illetve valamely családtag problémákat okozó pszichiátriai 
betegsége 

 
 



- a szülők, vagy a gyermek súlyos szomatikus betegsége 
- haláleset a családban 
- a szülők elhanyagoló magatartása 
- 10-50 órát meghaladó igazolatlan hiányzások 
- különböző típusú abúzusnak kitett gyermekek 

 
Ha a gyermek veszélyeztetettsége súlyossá válik, akkor a Szolgálat a teljes család, és a 
gyermekkel kapcsolatba kerülő összes szakember részvételével esetkonferenciát szervez. A 
jelenlévő szakemberek az esetkonferencián a problémára megoldási javaslatokat tesznek, 
illetve dolgoznak ki, illetve a résztvevők elmondják javaslatukat a szükséges hatósági 
gyermekvédelmi intézkedésre. 
Védelembe vétel esetén, a családot továbbra is szorosan gondozzák a családsegítők az 
esetmenedzserekkel együttműködve. A gyermekek családból történő kiemelése esetén az 
itthon maradó családtagokat gondozza a családsegítő szakember annak érdekében, hogy a 
gyermek a lehető legrövidebb időn belül hazagondozható legyen. 
 
 
A Szolgálat egyéb feladatai és együttműködése a város szervezeteivel: 
 
A jelzőrendszeri tagok együttműködése a jelzési kötelezettségen túl az alábbiakban nyilvánul 
meg: 

- februárban az éves szakmai tanácskozáson való részvétel, a gyermekvédelmi 
munkáról éves beszámoló készítése 

- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által évi 6 alkalommal megszervezett 
jelzőrendszeres megbeszélésen való részvétel (2018. év során január, április, június, 
október, november és december hónapban tartottunk jelzőrendszeres megbeszélést) 

- a szűkebb körű szakmaközi megbeszéléseken való részvétel, 2018-ben ilyen 
szakmaközi megbeszéléseket szerveztünk a Köznevelési Intézményekkel; a 
Gyámhivatal munkatársaival; a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival; a 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság képviselőivel és a Védőnői Szolgálat dolgozóival. 

- A Kistérségben szintén a törvény által előírt rendszerességgel szerveztük meg a 
kötelezően előírt számú esetmegbeszéléseket, amelyeken részt vettek a települések 
védőnői, gyermek és háziorvosai, óvodai és iskolai pedagógusok, körzeti megbízottak.  

 
A Városgazda Zrt.-vel szoros együttműködés alakult ki egyrészt a Kőrösi útról kiköltözött 
lakók után követésével, másrészt pedig a szociális bérlakásokban élők élethelyzetével 
felmerülő problémákkal, veszélyhelyzetekkel kapcsolatban. A Szolgálat folyamatosan 
nyomon kíséri a lakók szociális és anyagi helyzetét, rezsiköltségük rendezését, szükség 
szerint segítséget nyújt az eszközeihez mérten.  
2018-ban egy pályázat lehetőséget adott arra, hogy az Erzsébet királyné téren élők lakásai 
teljes felújításra kerüljenek. Szolgálatunk végigkísérte az ideiglenesen kiköltöző lakók 
helyzetét, és lehetőségeihez mérten segítséget nyújtott a felmerülő problémákban. 
 
Gyermekétkeztetés: 
A Gyermekvédelmi törvény 2016-tól a szünidei gyermekétkeztetéssel lehetővé tette, hogy 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a HH és HHH státusszal 
rendelkező gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli iskolaszünet munkanapjain ingyenes meleg 
ebédhez jussanak. 
A szünidei gyermekétkeztetés kapcsán a jogosultak tájékoztatásában, az igénylések 
benyújtásában, az étkezés megszervezésében és lebonyolításában volt jelentős szerepe a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. Az elmúlt évben a roma segítők feladatot vállaltak 
abban, hogy felkeresték a jogosult családokat, segítettek kitölteni a formanyomtatványokat, és 
tevékeny részt vállaltak az ételadagok kiosztásánál is. Hely és emberismeretük nagyban 
megkönnyítették a szervezést és lebonyolítást. 
 
 
 



- Tavaszi gyermekétkeztetés során 
45 gyermeknek 2 étkeztetési napon összesen 89 adag étel került kiosztásra 

- Nyári gyermekétkeztetés során 
169 gyermeknek 53 étkeztetési napon összesen 6594 adag étel került kiosztásra 

- Őszi gyermekétkeztetés során 
24 gyermeknek 3 étkeztetési napon összesen 72 adag étel került kiosztásra 

- Téli gyermekétkeztetés során 
27 gyermeknek 3 étkeztetési napon összesen 81 adag étel került kiosztásra 
 
 
Szabadidős programok: 
     

májusban részt vettünk az Esélyegyenlőségi napon 
júniusban egy standdal jelen voltunk a Rendőrkapitányság által szervezett Családi napon  
júliusban nyári napközis tábort szerveztünk 22 gyermek részvételével, amelyben minden 

napon szerveztünk kötött programot (kirándulások, kézműves foglalkozás, 
múzeumlátogatás…). A tábor keretén belül, a Szeged Cinema Kft. felajánlásával 
Kiskunhalasról 30 gyermek ingyenesen vehetett részt egy mozielőadáson. A tábor 
helyszínét és az ott lévő teljes eszköztárat a Speciális Iskola biztosította. 

a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Milaj táborban együttműködve július-
augusztus folyamán 6 alkalommal 20 gyermek számára szerveztünk programot 

részt vettünk a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, illetve a Fórum és a 
Rendőrség szervezésében megtartott rendezvényeken 

 
Adományosztás 
 

Az év során folyamatosan fogadtuk a lakossági, illetve vállalkozóktól, szervezetektől érkező 
felajánlásokat. Főleg ruhákat, használati cikkeket, bútorokat ajánlottak fel a rászorulók 
számára, de kaptunk tartós élelmiszer adományokat is. Az adományok fogadását, közvetítését 
a folyamatos helyi médiajelenlét nagyban segítette. 
 

a felajánlott adományokból rászoruló ügyfeleink bármely munkanapon vihettek a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat raktárából.  

áprilisban a Hit Gyülekezete étel- és adományosztására volt lehetőségünk rászorulókat 
küldeni. A Hit Gyülekezetével jó együttműködés alakult ki. Többször szerveztek 
számunkra célgyűjtést az év során, ahol nem csak használt dolgokat gyűjtöttek, hanem 
új tanszereket, játékokat, ajándékokat és tartós élelmiszert vásároltak és juttattak el 
hozzánk. 

augusztusban tanszergyűjtési programot szerveztünk 
több alkalommal, egy Németországban élő magánadományozótól kaptunk nagy 

mennyiségű gyermekruha és játék adományt 
adománygyűjtésen részt vettünk a Katolikus Karitásszal az Élelmiszerbank számára 
meghirdettük a karácsonyi „Cipősdoboz” akciót 
nagy mennyiségű adományt kaptunk a TEKO Diákönkormányzata által összegyűjtött 

akciójából 
a Szatmári Malom Kft. felajánlásából 80 kg lisztet kaptunk 
Adományokat gyűjtött Szolgálatunk számára a Halasmédia, közreműködtünk az év során 

többször is a Kiskunhalas Önkormányzata által adományozott élelmiszercsomagok és 
fautalványok eljuttatásában a rászorulók számára, illetve egész az egész év folyamán 
osztottunk kenyérjegyet 

A megmaradt ruhákat elszállítjuk a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft-be, ahol, mint 
tisztított hulladék-anyagot, termékek előállítására tudják hasznosítani 

A RSZTOP- program keretében Szolgálatunk aktív szerepet vállal a tartós élelmiszer 
csomagra jogosult családok és megváltozott munkaképességű személyek 
megkeresésében, és a csomagosztásban. Segítségünkre vannak ebben a CNÖ képviselői, 
és roma segítői, valamint a Mezőőrség, akik nem csak ennél a feladatnál, hanem egész 
évben segítségünkre voltak a külterületen élőkkel történő kapcsolattartásban.                 

 



 
 
 
A tanyagondnoki Szolgálattal is napi kapcsolatban állunk, és sokat segítenek a gondozási 

folyamatokban történő együttműködésükkel. 
Az idei évben a jobb adomány-elosztás érdekében munkaértekezletet tartottunk a Katolikus 

Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat és a Hit Gyülekezete bevonásával. 
 

 Az elvégzett feladatok számokban: 
 

 

A leggyakoribb szakmai tevékenységek a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások 

területén: (kiemelt adatok 2018. évi KSH statisztika alapján Kiskunhalas vonatkozásában) 

1. Családlátogatás     2733 alkalom 

(összesen 846 főt értünk el ezeken a családlátogatásokon) 

2. Adományközvetítés    1079 alkalom 

3. Információnyújtás    5316 alkalom 

4. Ügyintézéshez segítségnyújtás  3560 alkalom 

5. Tanácsadás      551 alkalom 

6. Segítő beszélgetés    941 alkalom 
 

 

Gyermekekkel kapcsolatosan megküldött jelzések (leggyakoribb) 

1. Köznevelési intézmények   229 eset 

2. Egészségügyi szolgáltató   33 eset 

ebből védőnői jelzés   27 eset 

3. Gyámhivatal     50 eset 

4. Személyes gondoskodást ny. szoc. sz. 67 eset 

5. Rendőrség     18 eset 
 

Főbb problématípusok az együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevők 

körében (163 család): 

  

A leggyakrabban előforduló problématípusok:  
    

1. Anyagi                 24 családnál   

2. Elhanyagolás      59 családnál 

ebből oktatási elhanyagolás    47 családnál 

3. Ügyintézéssel kapcsolatos      2 családnál       

4. Magatartászavar, teljesítményz.     7 családnál 

5. Családi-kapcsolati konfliktus      6 családnál      

6. Családon belüli bántalmazás     10 családnál      

7. Életviteli     14 családnál 

8. Szenvedélybetegség                           16 családnál 

          

Az év során összesen 1102 családot értünk el a szolgáltatásainkkal. 

 
 
 



 
Családok Átmeneti Otthona /CSÁO/ 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjába integrálták. 

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

Otthona II.  (telephelyük: Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11.).  

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 feladatellátás, szabályozás azonos, eltérés csak a statisztikai adatokban van. 

Az intézmények  szakmai létszáma: 

CSÁO I. 1fő szakmai vezető, családgondozó 

               2 fő családgondozó 

               2 fő szakgondozó  

               2 fő gondozó 

 

CSÁO II.  1 fő szakmai vezető, családgondozó 

                  2 fő családgondozó 

                  2 fő szakgondozó 

                  2 fő gondozó 

Mindkét intézményben napi 4 órában udvaros és karbantartó dolgozik és meghatározott 

óraszámban jogász és pszichológus segíti a munkánkat. 

 

A szolgáltatás igénybevételének módja: 

Az elhelyezést kérők jól ismerik az intézményt Baky kastély néven. A jelzőrendszer tagjaival 

való szoros kapcsolat révén, a szolgáltatás mindenki számára elérhető. Az elhelyezés 

önkéntes mely írásos kérelemre történik, melyet a szakmai vezetőnek kell benyújtani egy 

példányban,  kivételt képez ez alól, ha azt gyermekvédelmi szakellátásba történő elhelyezés 

megelőzése céljából írnak elő. Az intézmény nyilvántartást vezet a kérelmezőkről, mely 

nyilvántartás tartalmazza az igénylők személyes adatait, állandó lakcímét és tartózkodási 

helyét, illetve az elhelyezés indoklását. 

 A kérelmek iktatásra kerülnek, de az elhelyezés nem feltétlen a kérelmek benyújtásának 

sorrendiségét követi. Soron kívüli elhelyezésre a családban fellépő krízis, elemi kár, vagy 

természeti katasztrófa esetén van mód, valamint a szobák nagysága nem mindig egyeztethető 

össze a család létszámával. Minden kérelmezővel ismertetetik az intézményi házirendet az 



adatkezelési szabályzatot. Azok a kérelmezők, akik nem nyernek elhelyezést az intézménybe 

azokat írásban értesítik, valamint törlik a nyilvántartásból, ha már nem állnak fent az 

elhelyezést kiváltó okok. A családok egy része a Család Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

a Védőnői Szolgálat, illetve a Tanyagondnok javaslatra kerülnek be az intézménybe.  

Az intézménybe kerülés feltétele egy évnél nem régebbi érvényes tüdőszűrő igazolás és 

bőrgyógyászati státusz. Mivel ezekre időpont egyeztetéssel lehet bekerülni, így az elhelyezés 

már megtörténhet hamarabb is, mint az igazolások beszerzése. A gyakorlat azt mutatja, hogy 

az utólag bekért igazolások beszerzése az elhelyezést követően, már nem annyira fontos a 

családoknak. 

A családok többségénél az intézménybe való beilleszkedés zökkenőmentes szokott lenni. 

Kistelepülésről lévén szó az azonos kultúrájú családok ismerik egymást, sokszor több 

információval rendelkeznek egymásról, mint az intézmény. Vannak visszatérő családok, ahol 

a legfőbb probléma a lakhatás elégtelensége. 

Megkötik a megállapodást, melyet mindkét fél aláírásával fogad el, és közösen elkészítik a 

gondozási tervet. 

Az elhelyezést követően értesítik írásban a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, az oktatási 

intézményeket, kollégiumot, külön élő törvényes képviselőt. 

 

Elhelyezést kérhet:  

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető 

el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy - ha köznevelési, 

felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy 

felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú 

testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket 

emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy 

felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell. Elhelyezést kérhet a 

várandós nő és gyermekének apja, ha nem megfelelőek a lakhatási körülményeik és a 

kialakult helyzet veszélyeztetné a születendő gyermek életesélyeit. Az intézmény szakmai 

vezetője saját hatáskörben – külön eljárás nélkül – azonnali átmeneti gondozást biztosít a 

gyermeknek, ha az elhelyezés nélkül a gyermek súlyos veszélyeztetettsége következne be. 

 

Az elhelyezés időtartama: 1 év, mely indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható,  

                                            valamint, ha a gyermekek oktatási intézménybe járnak, az    

                                            elhelyezés a tanév végéig kitolódhat. 

   

A szakmai munkát: az 1997. évi XXXI. törvény és a hozzá tartozó kormányrendeletek, illetve 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozzák. 

 



Térítési díj fizetésének szabályozása: 

Mindkét intézményben a 7/2018. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. 

(VI.29.) önkormányzati rendelete alapján, 2018. április 01. napjától felnőtteknek 7.500,-

Ft/fő/hónap, napi 250 Ft, 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.  

 

Fontos dolognak tarják és figyelemmel kísérik, hogy a családok térítési díjfizetési 

kötelezettségüknek eleget tegyenek és az esetleges hátralékaikat törlesszék. 

A térítési díjból adódó hátralékok zömét a kiköltöző családok halmozzák fel, mert az 

intézményt elhagyó családok már az utolsó havi térítési díjat nem fizetik ki. A bent lakó 

családoknál előforduló hátralékok esetében, igyekszünk megállapodni a családdal a fizetés 

módjáról. 

CSÁO I. 

A 2018. év térítési díj előírása: 2.634.115.-Ft 

Tavaly évben teljesített befizetések összege: 2.060.845.-Ft 

CSÁO II.  

A 2018. év térítési díj előírása: 1.443.910.-Ft 

Tavaly évben teljesített befizetések összege: 770.960.-Ft 

 
Az ellátandó célcsoport 
 
A tavaly évhez hasonlóan a drog problémával küzdő felnőttek, valamint a pszichiátriai 

betegségben szenvedő édesanyák jelentek meg legnagyobb számban.  A pszichiátriai 

betegségben szenvedő édesanyák legtöbb esetben elutasítják a felkínált segítséget, mert nincs 

betegségbelátásuk, így a gyermekek egy része kikerül a családjából. A lakóközösség is 

kevésbé toleráns velük szemben, nem értik a problémájukat. A drog probléma főként az 

édesapáknál jelentkezik, ( kristály, zsálya, gyógyszer, alkohol ) a dohányzás pedig már a 

fiatal gyermekek esetében is megfigyelhető.  

A két intézmény részéről 1 fő képviselteti magát a KEF-ben,( Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum ) az intézmény prevenciós tevékenységét segíti elő.  

Az év első felében az intézmény pszichológusa heti egy alkalommal látogatta az 

intézményben élő gyerekeket és foglalkozásokat tartott.  

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

szocializációs mintát, megfelelő elhelyezési feltételeket teremtsünk. 

 



Ahhoz, hogy a családok életvezetési képességeit helyreállítsák és 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 feladatai: 

 

-  gyermek és szülője számára együttes elhelyezés biztosítása, 

- segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, 

neveléséhez, 

- közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének 

rendezésében, 

- segítséget ad az egészséges életmód kialakításához, valamint a családi életre való 

neveléshez, 

- családgondozással és szükség esetén, pszichológus szakember bevonásával segíti a 

családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, 

- tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátás elérhetőségeiről, 

- tájékoztatja az ellátottakat érdekképviseletük lehetőségeiről (gyermekjogi képviselő 

elérhetősége, érdekképviseleti fórum működése, személyes adatok védelme, 

kapcsolattartás formái, titoktartási kötelezettség). 

 

Az intézmények 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. 

-   prevenció ( alkohol, drog, dohányzás ) 

 
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 munkaértekezleten beszélik meg.  

A szociális munka módszertanából a rendszerszemléletű családgondozással dolgoznak. A 

hozzájuk 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 látják 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 folytatnak. 

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

tekintettel a gyermekek iskoláztatása, óvodáztatása 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 kollégáink a gyermekekkel, csecsemőkkel 

kapcsolatos gondozási, ápolási feladatok elvégzésében segítenek a szülőknek. Feladatok 

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

vesznek a gyermekek napirendjének kialakításában, a közösségi, családi programok 

megvalósításában.   

Minden szakdolgozó feladata a prevenció elősegítése. 

 



 

Szakmai kapcsolatok: 

Törvényi kötelezettségükből adódóan elsőként a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ intézményeit kell megemlíteni. 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 dolgoznak azon, hogy 

a család biztonságosan kerüljön ki az átmeneti gondozásból. 

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

játszóház, / az intézményben lakó gyermekek is lehetőséget kapnak a kikapcsolódásra, 

játszásra. 

Szakmai kapcsolatuk van még, a helyi iskolák kollégiumaival, oktatási és nevelési 

központokkal, a Járási Gyámhivatallal, Rendőrséggel, Mezőőrséggel, Polgárőrséggel és a 

Védőnői Szolgálattal, ahonnan heti rendszerességgel jár intézményükbe a védőnő. 

A helyi Bibó István Gimnázium diákjai önkéntes munka keretében látogatják az 

intézményben élő gyerekeket és foglalkoztatják őket.  

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával kapcsolatban  állnak. 

Magánszemélyek és egy vállalkozó támogatja intézményünket. 

 

Tárgyi, elhelyezési és infrastrukturális helyzetkép CSÁO I. 

Jelenleg 13 lakószobában tudják elhelyezni a családokat, melyek az alapvető berendezéssel 

(ágyak, beépített szekrények, kiegészítő kisbútorok) felszereltek. Ezen felül rendelkezésre áll 

egy krízisszoba, mely azonnali elhelyezést nyújt a krízishelyzetben lévő családok számára. 

Négy főző és étkező konyha, kettő vizesblokk, négy WC, egy mosókonyha, egy mobil 

bútorraktár, egy ruha és textília raktár, valamint egy közösségi helyiség áll rendelkezésre. 

Egész évben hideg-meleg víz, valamint idényben fűtés szolgáltatása. Az intézmény 

akadálymentesített,  illetve rendelkezünk két mozgáskorlátozott vizesblokkal is.   

Kettő iroda biztosítja az ügyfélforgalmat, az iratelhelyezést és irodatechnikát. Ebből egy 

irodát terápiás interjús szobának használnak, melyben a felvételi beszélgetéseket és team 

összejöveteleket bonyolítják. Ezt az irodát használja az azonos telephelyen működő Családok 

Átmeneti Otthona II. számú intézménye is. Vezetékes telefonvonallal, két számítógéppel, 

fénymásolóval rendelkeznek. Az intézmény rendelkezik egy mobil raktárral,  melyet együtt 

használnak a Családok Átmeneti Otthona II-es intézményével. Tavaly évben vásároltak egy 

automata mosógépet és egy hűtőszekrényt, ami a lakók kényelmét szolgálja. 

Tavaly évben leselejtezésre került az intézményi személygépkocsi, melyet mindkéz 

intézmény használt. Azóta saját gépkocsival oldják meg a hivatalos ügyintézést, amihez a 

munkáltató hozzájárulást ad. 

 



Tárgyi, elhelyezési és infrastrukturális helyzetkép CSÁO II. 

 
Az intézmény épülete közös területen van a Családok Átmeneti Otthonának I. sz. 

intézményével. Hat lakószobában tudják elhelyezni a családokat, melyek a mindennapi 

élethez szükséges berendezési tárgyakkal  ( szekrények, ágyak, babaágyak, kiegészítő 

kisbútorok, televízió )vannak felszerelve. Egy főzőkonyha áll rendelkezésre, melyben 

családonként külön beépített konyhabútor, két családnak közösen főzőtűzhely, hűtő és 

fagyasztó szekrény, étkezőasztal, valamint gyermek etetőszék. Közösségi helyiség jól 

felszerelt, (televízió, DVD lejátszó, a gyermekek szabadidős tevékenységéhez életkornak 

megfelelő játékok), napos, világos helyiség. Három vizesblokk van, melyből egy megfelelő a 

mozgáskorlátozott személyek számára is. Az épület megközelíthető kerekes székkel is, és a 

belső kialakítása is lehetővé teszi a mozgáskorlátozottak fogadását. 

Egy iroda biztosítja az irodatechnikát és iratelhelyezést. Vezetékes telefonnal, számítógéppel 

és internetes elérhetőséggel rendelkeznek.  

 
Számítógép, internet használat: 
 
Az általános társadalmi modernizáció és az életmód alakulása megkívánja a lépéstartást az 

informatikai forradalommal. Az iskolai oktatás szerves része a számítástechnikai képzés. Az 

Otthonban lakó családok nem tudják biztosítani gyermekeik számára az ehhez szükséges  

számítástechnikai eszközöket, mint számítógép, nyomtató, internetes előfizetés, ezért 

lehetőséget biztosítanak ( CSÁO I. épületében) heti két alkalommal számítógép és internet 

használatára. Gyermekek használják inkább, de a felnőttek is szívesen tallóznak a 

honlapokon. A szülőkkel egy-egy alkalommal ( egyénileg ) önéletrajz elkészítését valósítanak 

meg, melyet továbbküldenek a munkaadó felé. 

A 2018. évre tervezett rövid és hosszú távú célok megvalósulása: 

A Taj alapú nyilvántartás vezetése zökkenő mentes volt.  A térítési dj fizetésénél 

megfigyelhető, hogy a kiköltöző családok nagy többsége nem fizet térítési díjat a kiköltözést 

megelőző hónapban, így a hátralékok nagy része ebből tevődik össze.  

Részt vettek a jelzőrendszer tagjai által szervezett rendezvényeken. Ilyen volt a 2018-ban két 

alkalommal megrendezett Police Cafe, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház HEFI Lelki 

Egészség Központjának megnyitója, ahol Bagdy Emőke szakmai előadását hallgatták meg. 

A Kiskunhalasi Kábítószer Egyeztető Fórum meghívta Kitanics Márk klinikai és 

mentálhigiénés szakpszichológust, aki drog prevenciós előadást tartott, melyet beépítették  az 

intézményi prevenciós munkánkba. Címe: A kábítószer személyiségre gyakorolt hatása. 

 A  2017-ben elindult drog prevenciós foglalkozásokat tavaly évben is folytatták a gyermekek 

és felnőttek körében egyaránt. Ezek a foglalkozások beszélgetős interaktív formában 

zajlottak, a gyermekek esetében pedig játékos formában. 

Részt vettek az ATOSZ  ( Családok  Átmeneti Otthonai Érdekképviseleti Szervezete ) 

közgyűlésén. Ahol többek között szó volt a veszélyességi pótlékról és a vezetők tovább 



képzéséről. Elutaztak Siófokra a MACSGYOE szervezésében egy országos konferenciára, 

melynek „ A múlt diktálja a jövőt” 30. ill. 20 év a családok és a gyermekek 

szolgálatában” volt a címe, ahol többek között tájékoztatást kaptak a GDPR adatvédelmi 

rendeletéről. A MACSGYOE Kiskunhalason három megye  ( Bács- Kiskun, Békés, Csongrád 

)  képviseletében szakmai műhelyt szervezett, melyen képviseltük az intézményt. Témája 

volt: a kapcsolattartási és a készenléti ügyelet működtetése, a jelzőrendszer szerepének, 

szintjeinek és feladatainak jogszabályi konkretizálása, a szociális diagnózis bevezetése, és az 

óvodai-iskolai szociális segítés megjelenése. 

Közreműködtek költségalapú bérlakások pályázatának benyújtásánál, így egy, két fős család 

kapott költségalapú bérlakást a tavaly évben. Egyre több család él a lehetőséggel és használja 

az intézmény számítógépét, melyen munkalehetőségeket, albérletet tudnak keresni. Az elő 

takarékosság szempontjából kevés család tud hosszabb távon takarékoskodni, ennek oka a 

tartós bejelentett munkahelyek hiánya. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakókat az új 

munkalehetőségekről és albérletekről. Tavaly évben egy gyermek sem került szakellátásba, 

illetve minimálisra csökkentették az iskolai mulasztások számát.  

Iskolai szünetekben a gyermekek foglalkoztatása folyamatos volt. Nyáron több alkalommal 

mozi látogatással, kinti és benti fogalakozásokkal, kirándulásokkal, arcfestéssel, zenés 

tornával, meseolvasással, pizza sütéssel, kézműves foglalkozásokkal, Activity-vel tették 

színesebbé a gyerekek mindennapjait. Ellátogattak Csongrádbokrosra ahol a gyerekek egy 

Vadnyugati Város életébe nyerhettek betekintést. Az utazáshoz a fenntartó biztosított 

kisbuszt. Júliusban a Máris Holland Magyar Gyorssegítő Szolgálat által üzemeltetett tanyára 

látogattak el, ahol a gyerekek játszhattak és egy közös vacsorával zárták a napot. Két 

gyengébb képességű tanulót augusztustól matematikából készítettek fel a pótvizsgára. 

Tavasszal a Bács-Kiskun Megyei Családok Átmeneti Otthonait látták vendégül, ahol egy 

szakmai nap keretén belül töltöttek el egy napot közösen. Gyakorlati tapasztalatokat és 

szakmai dilemmákat osztottak meg egymással.  

 Szülő csoportot szerveztek, melynek témája volt a gyermekek egészséges családban való 

nevelkedése mellett, a táplálkozás, szoptatás, évszaknak megfelelő öltöztetés, szülői szerepek.  

Minden jeles ünnepet megtartottak intézményi szinten. Farsangon fánksütés, jelmez 

bemutatót szerveztek. Anyák napján apró ajándékot készítettek a gyerekek a szüleiknek a 

szakdolgozók segítségével, gyermeknapot szabadtéri játékokkal, ügyességi versenyekkel 

gazdagították, mikulásra minden gyermek mikulás csomagot kapott, karácsonyra pedig a 

szülők, segítséggel párnát készítettek gyermekeiknek. 

Karácsonyra egy helyi vállalkozó füstölt kolbászt hozott a családoknak. A fenntartó pedig 10 

kiló töltött káposztának való húst adományozott az intézményben élőknek, amit a lakók  

közösen főzetek meg. A Fiat KB Autoteam és a Sóstó Csárda összefogásának 

eredményeképpen 200.000.-forint értékű játékot ( babák, kisautók, kismotorok, társasjátékok, 

ügyességi játékok, labdák ) adományozott az egy telephelyen működő két Családok Átmeneti 



Otthonának.  Mivel a gyermekek foglalkoztatása legtöbb esetben együtt történik, így közösen 

használják a játékokat. Dr. Oetker pudinggal torta díszítővel, forró csoki italporral támogatta 

az intézményben élőket, annyi adomány érkezett, hogy a Család Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ is kapott belőle. A Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 

Vadasparki belépőjegyet adományozott az intézményben élő gyermekeknek. 

 
Statisztikai adatok: Családok Átmeneti Otthona I. 
 
Statisztikai adatok: 

Főbb mutatók: 

1) Összes férőhely:                  40 fő  - 13 szoba  + 1  krízis szoba 

Az intézmény tavaly évi kihasználtsága: 99,78% ( 40 fő ) 

A 2018. évi összes ellátott 82 fő, ebből 42 fő gyermek, és 40 fő felnőtt. ( 23 fő nő és 17 fő 

férfi ) összesen: 24 család.  6 kiskorú gyermek volt védelembe az elhelyezés ideje alatt, 

egyiket sem az intézmény kezdeményezte.  Kistérségi ellátottunk nem volt. Két éven 

belül visszaköltözött 2 család + 1 gyermek ( összesen: 4 gyermek ). 

 

A 2018. évben az intézményből kiköltözött családok: 12 család 

Albérletbe költözött:  4 család 

Költségalapú önkormányzati bérlakásba költözött:  1család  

Családtaghoz költözött, szívességi lakáshasználók lettek: 7 család 

Anyai nagyszülőhöz költözött 1 gyermek 

Elhunyt 1 férfi 

2018-ban bent lakó gyermekek korcsoporti bontásban: 

0-2  éves korig      16 fő 

3-5 éves korig         7 fő 

6-13 éves korig     12 fő 

14-17 éves korig     7 fő 

 
Nyilvántartás a gondozási napok alakulásáról - 2018. év  CSÁÓ I. 
 

 

Hónap 

Gondozási 
napok 

engedélyezett 
száma 

Gondozási 
napok 

tényleges száma 

Férőhelyek száma 
 
Engedé-         Betöltött 
lyezett 

 
Kihasználtság 

%-ban 

Január 1240 1331 40 42,93 107,33 
Február 1120 1204 40 43,00 107,50 
Március 1240 1333 40 43,00 107,50 
Április 1200 1266 40 42,20 105,50 
Május 1240 1092 40 35,22 88,06 

Június 1200 900 40 30,00 75,00 
Július 1240 1013 40 32,67 81,69 



Augusztus 1240 1217 40 39,25 98,14 
Szeptember 1200 1273 40 42,43 106,08 

Október 1240 1293 40 41,70 104,27 
November 1200 1350 40 45,00 112,50 
December 1240 1288 40 41,54 103,87 

Összesen: 14600 14560 40 39,91 99,78 

 
Statisztikai adatok: Családok Átmeneti Otthona II.  
 
CSÁO II.  

Főbb mutatók: 

2) Összes férőhely:                  25 fő  - 6 szoba  

Az intézmény tavaly évi kihasználtsága: 99,5% ( 25 fő ) 

A 2018. évi összes ellátott 73 fő, ( halmozott adat ) ebből 44 fő gyermek, és 29 fő felnőtt. 

összesen: 18 család. 2 kiskorú gyermek volt védelembe az elhelyezés ideje alatt. 

Kistérségi ellátottunk nem volt. Két éven belül visszaköltözött 2 család  ( összesen: 4 

gyermek ). 

      2018. évben az intézményből kiköltözött családok: 14 család 

Albérletbe költözött:  3 család 

Családtaghoz költözött, szívességi lakáshasználók lettek: 9 család 

      Másik Családok Átmeneti Otthonába költözött: 1 család 

      Saját lakásba költözött: 1 család  

2018-ban bent lakó gyermekek korcsoporti bontásban: 

0-2  éves korig          9fő 

3-5 éves korig           7 fő 

6-13 éves korig       18 fő 

14-17 éves korig     10 fő 

 
Nyilvántartás a gondozási napok alakulásáról - 2018. év CSÁÓ II. 
 

 

Hónap 

Gondozási napok 
engedélyezett 

száma 

Gondozási 
napok 

tényleges száma 

Férőhelyek száma 
 
Engedé-         Betöltött 
lyezett 

 
Kihasználtság 

%-ban 

Január 775 899 25 29,00 116 
Február 700 800 25 28,57 114 
Március 775 880 25 28,38 113,54 
Április 750 859 25 28,63 114,5 
Május 775 607 25 19,58 78 

Június 750 631 25 21,03 84,13 
Július 775 664 25 21,41 85,67 

Augusztus 775 711 25 22,93 91,74 
Szeptember 750 810 25 27,00 108 



Október 775 768 25 24,77 99,09 
November 750 678 25 22,6 90,4 
December 775 770 25 24,83 99,35 

Összesen: 9125 
 
             9077 

 
25 24,89 99,5 

 
 

Védőnői Szolgálat 
 
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.   
 
Kiskunhalas város Védőnői Szolgálatának 2018. évi ide vonatkozó statisztikája a 
következőképpen alakult:  
 

10 védőnői körzetünkben 0 – 7 éves korú gyermeket nevelő családok, és az első 
gyermeküket váró családok száma:  ~1276 

0 – 7 éves korú gondozott gyermekek száma: ~1584 fő 
Az év folyamán először megjelent várandósok száma: 241 fő  

 
 

- Élveszületések száma 2018 évben: 248 
- Halvaszülés:                           1 
- Koraszülött:                          23 
- Csecsemőhalott:                           1  

 
2018-ban nőtt a születésszám, valamint az év folyamán nyilvántartásba vett várandós 

anyák száma. 
 

Védőnői esetjelzések a Gyermekjóléti Szolgálat irányába 37 alkalommal történtek, ami 
az előző évhez képest kevesebb. A jelzéseken kívül 2017-ben még 56 alkalommal történt 
felkérésre helyzetértékelés, környezettanulmány készítése a már gondozásban lévő 
családokkal kapcsolatosan. 
 

Napi szinten tartanak kapcsolatot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
munkatársaival, Gyámügyi Osztály és a Családok Átmeneti Otthonának munkatársaival, 
szükség szerint óvónőkkel, gyermekorvosokkal, a kórházzal és különböző 
segélyszervezetekkel. 

 
Munkájuk során az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat a jelenleg hatályban lévő 

51/1997. (XII. 18.) NM, illetve a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletek előírása alapján 
végzik. A szűrővizsgálatok alkalmával a biometriai méréseken túl a hallás, látás, 
mozgásfejlődés, szociális és értelmi fejlődés vizsgálata is történik. Leletet kapnak a szülők a 
védőnői szűrővizsgálatról, mellyel a gyermekorvosukat kell felkeresniük, hogy a szűrések 
orvosi része is megtörténjen. Elváltozás észlelése esetén azt jelzik a szülőnek, valamint a 
háziorvosnak is megküldik írásban a leletet.  

Az eddigi 9, életkorhoz kötött szűrővizsgálat helyett jelenleg 14 szűrővizsgálat történik 
a gyermekek 6 éves koráig. 
Néhány hátrányos helyzetű család esetében gondot jelent a szűrővizsgálatokon való 
megjelenés. Két személyes megkeresés után tértivevényes idézőt küldtek a család részére, és 
ha a 3. idézés esetén sem jelennek meg akkor az előírásoknak megfelelően erről értesíteni kell 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt év során is 



sajnos több ilyen eset fordult elő. Itt szeretnénk kiemelni a Tanyagondnoki Szolgálat segítő 
közreműködését a külterületen élők szűrővizsgálatokra történő bejuttatásával kapcsolatosan. 

 
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások terén, ha 2 hónapot meghalad az elmaradás, 

akkor az ÁNTSZ felé jelzéssel élnek. Abban az esetben, ha indokolatlan az oltás elmaradása 
és 3 hivatalos oltásra idézés is történt, akkor közigazgatási eljárás keretében az ÁNTSZ 
kezdeményez eljárást a szülőkkel szemben. 
Az előző évekhez hasonlóan 2018-ben is számos esetben nem jelentek meg oltáson a 
gondozottak, de az esetek nem jutottak el az eljárás indításáig. Ez annak köszönhető, hogy a 3 
idézés ellenére sem megjelenő esetekben a Család– és Gyermekjóléti Szolgálathoz jelzéssel 
éltek, mert általában ezeket a családokat ők is gondozzák. Az ő segítő közreműködésüknek 
köszönhetően végül utolsó pillanatban, de megtörténnek az oltások. 
 

A látogatások során a hátrányos helyzetű, vagy külterületen élő családoknál gyakran 
találkoztak otthon óvodás korú gyermekekkel. Az esetek zömében nem betegség miatt 
maradnak otthon, hanem mert a gyermek éppen nem szeretett volna óvodába menni, vagy 
nem tudtak időben felkelni, esetleg az időjárás nem volt megfelelő. Fontosnak tartják ezen 
gyermekek közösségbe járását - tekintettel az otthoni ingerszegény környezetre - , amely 
segíti az egészséges testi, szellemi és szociális fejlődésüket. Sajnos az érvényben lévő 
rendeletek engedik a szülőknek, hogy korlátlanul igazolják a hiányzásokat, ami nehezíti ezen 
a területen a változás elérését. 
Több fórumon, értekezleten felmerült már a külterületen élők bejutásának segítése óvoda/ 
iskolabuszok segítésével. Ezúton is szeretnék hangsúlyozni annak fontosságát. 

 
Évről évre állandó nehézséget jelent a hátrányos helyzetű családoknál az albérletről 

albérletre vándorlás. Ennek nyomon követése nehéz, mert a családok nem élnek jelzéssel a 
lakcímváltozásról. Az új lakcím kiderítése akár hetekig is eltarthat. További nehézséget jelent 
ez esetben az is, hogy ezeket a családokat így a lakcímek alapján több védőnő is gondozza.  
 

Az együttműködést a gyermekvédelemben dolgozó társintézményekkel valamennyi 
védőnő jónak és rugalmasnak ítéli. Az esetmegbeszélések során lehetőség van a vélemények 
ütköztetésére, egyeztetésére, mely hosszú távon segíti a családok közös gondozását. 

Remélik a jövőben is sikerül fenntartani ezt a harmonikus együttműködést.  
 
 Rendőrkapitányság 

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon évek óta hatékony tevékenységet folytatunk a 
bűnmegelőzés területén. A D.A.D.A. program – bár egyre csökkenő létszámmal – de még 
mindig jelentős szereppel bír.  
 
Az OVI-ZSARU programot megpróbáltuk minél szélesebb körben propagálni, így a múlt 
évben minden Kiskunhalasi óvoda csatlakozott a programhoz, így már minden óvodás 
kapcsolatba kerülhet a rendőrséggel, a megelőzési programokkal. 
 
Kiemelt figyelmet fordítanak a szórakozóhelyek ellenőrzésére, annak érdekében, hogy a 
fiatalok elkerüljék a különböző tudatmódosító szerek kipróbálását és használatát.  
Kiemelt figyelmet fordítanak az idősek és a külterületen élők biztonságára, arra, hogy 
ismerjék meg azokat a módszereket, melyekkel hatékonyan tudnak tenni áldozattá válásuk 
elkerülésének érdekében. Több nyugdíjas klubban is tartottak előadást, részt vettek 
közmeghallgatáson, falunapon, egyéb rendezvényeken. 
 
A Városi Családi Napot – Megelőzés kicsiknek és nagyoknak - 2018. június 09. napján  
rendezték meg a Kiskunhalasi TESCO Áruház parkolójában, ahol nemcsak Kiskunhalas 
város, hanem a környező településeken élő családok is részt vettek az egész napos 
programokon.  
 



Piacos, tanyás akciók, ünnepek előtti prevenciós felhívások (karácsony, húsvét, ballagás, 
iskolai szünetek, iskolakezdés, Mindenszentek) segítségével erősítették a bűnmegelőzési 
propaganda tevékenységet. 
 
Kiemelt feladatuknak tekintik, hogy a tanulók minél kevesebbet hiányozzanak az iskolából. 
Egyre nehezebb feladatuk van, hiszen sok a hiányzó diák, melynek a következménye lehet, 
hogy hamarabb válnak áldozattá, illetve bűncselekmények elkövetőjévé.  
 
A jelzőrendszer tagjaival rendszeres a kapcsolattartás, így egymás munkáját segítve 
kölcsönösen tájékoztatják a résztvevő feleket a különböző feladatokról. Igény és szükség 
szerint esetmegbeszéléseket tartanak.  
 
A közterület-felügyelőkkel és a mezőőri szolgálattal és a tanyagondnokokkal jellemző a napi 
kapcsolattartás. Amennyiben az iskolák, játszóterek, orvosi rendelők, kórház, különböző 
közintézmények környékén olyan szabálysértést, illetve bűncselekmény elkövetését 
tapasztalták, amihez rendőri segítség és intézkedés kellett, soron kívül adtak jelzéseket és 
együttműködtek az így adódó feladatok végrehajtásában.   
 
  
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 
 
Az iskolákban és azon kívül előforduló, gyermekeket veszélyeztető tényezők felmérése után, 
ezen tényezők csökkentése szükségessé vált.  
Ennek érdekében több alkalommal szerveztek akciókat a délelőtti, délutáni és esti órákban is, 
hogy az iskolakerülő diákokat feltérképezzék -2018. évben erre nem volt példa - , valamint 
képet kapjunk az esetleges alkoholfogyasztási szokásaikról.  
 
Az iskolai ifjúságvédelmi koordinátorokkal és segítőkkel szorosan együttműködve 
megpróbálják feltérképezni a fiatalok deviáns csoportjait, az elkövetővé és áldozattá válás 
megelőzése, illetőleg a bűncselekmények megelőzése érdekében többször is tartottak 
esetmegbeszéléseket. Az iskolák rendezvényein különböző felvilágosító előadások 
megtartásával, évek óta részt vesznek. 
 
  A hozzátartozók közötti  erőszak helyzete, áldozatvédelem 
 
A rendőri állomány minden tagja kiemelt feladatként kezeli a hozzátartozók közötti erőszak 
kérdését. A járőrök és a körzeti megbízottak által jelzett esetekben konkrétan megállapítható, 
hogy a rendőri intézkedések magánlakásban kerültek foganatosításra, mely során valamennyi 
esetben sor került a sértettek részére a jogorvoslati lehetőségek ismertetésére. Többnyire a 
hosszú ideje konfliktusos viszonyban élő családtagok között zajló családon belüli erőszak a 
jellemző. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon az áldozatvédelmi referens folyamatosan 
figyelemmel kíséri az áldozatvédelmi feladatokat. Többszöri tájékoztatás után a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság teljes állománya rendelkezik már olyan ismeretekkel, hogy a 
bűncselekmény helyszínén elsődleges tájékoztatást tud adni a sértettnek az áldozatsegítő 
szolgáltatásokról.  
Megelőző vagyonvédelem 

 
A bűnügyi osztály állománya a közrendvédelmi osztály munkatársaival közösen elemzi a 
helyi vagyon elleni bűncselekményeket, a sajtóban ennek megfelelően próbálnak megelőző 
felhívásokat közreadni. Tájékoztatják a lakosságot a vagyon elleni bűncselekmények 
alakulásáról, felhívják a figyelmet az új típusú bűnelkövetési módszerekre, az azokkal 
szembeni védekezés lehetőségeire. Az ügyfelek részére kialakított váróhelyiségben biztosítják 
a vagyonvédelmi tájékoztatók hozzáférhetőségét, valamint a rendezvényeken is biztosítanak 
szóróanyagot. A többi szakterület bevonásával részt vesznek különböző fórumokon – 
kistérségi, lakossági, polgárőr – és rendezvényeken. 
A korábban már felsorolt rendezvényeken kívül a tanyás és piacos akciók azok, amikor az 
időskorúakkal kapcsolatba tudnak lépni, elmondják, hogy hogyan kerüljék el az áldozattá 



válást. A sajtóközleményekben egyes bűncselekmények kapcsán megelőzési tanácsokat is 
adnak. A diákok oktatása során az őket és családtagjaikat - főleg az időskorúak, egyedülállók, 
külterületen élők – fenyegető veszélyek megismertetésére is nagy hangsúlyt fektetnek.  
A témához kapcsolódó szóróanyagokat a rendezvényeken hozzáférhetővé teszik, a 
megelőzési plakátok elhelyezésével pedig széles körben kaphatnak tájékoztatást az érintettek 
és veszélyeztetettek. Korábban két középiskolával kötöttek együttműködési megállapodást az 
érettségihez szükséges 50 órás közösségi munkával kapcsolatban. A diákokat bevonják a 
prevenciós munkába, szórólapok osztásába, figyelemfelkeltő akciókba - mindenszentek, 
karácsony, ballagás, húsvét, vásárnapok. 
 
 
A kábítószer prevenció helyzete 
 
A tanulókat, diákokat és a fiatalokat, valamint szüleiket is megpróbálják minél szélesebb 
körben tájékoztatni a kábítószer és különböző tudatmódosító szerek használatából eredő 
veszélyekről. Működtetik a központilag elrendelt programokat - DADA, ELLEN-SZER, 
ezeken kívül minél több rendezvényen törekszenek a szórólapokat eljuttatni a veszélyeztetett 
korosztályhoz. Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó Szolgálatot, valamint 2014. 
novemberétől az új drogprevenciós tanácsadói feladatokat is ellátják. A DADA és ELLEN-
SZER program oktatásán kívül, minél több iskolába és kollégiumba eljutnak, ahol a 
kábítószer és az újonnan megjelent tudatmódosító szerek és dizájner drogok fogyasztásának 
megelőzésével kapcsolatban tartottak előadást.  
 
A városi és vidéki rendezvényeken – családi nap, autómentes nap, sörfesztivál, polgárőr- és 
falunap – több alkalommal is részt vettek, ahova több témakörben is vittek szóróanyagot, 
teszteket és kérdőíveket töltettek az érdeklődőkkel. Kerékpárokat regisztráltak a BIKE SAFE 
program keretén belül, aminek nagy sikere volt és amire nagyon nagy igény jelentkezik. 
 
Illetékességi területükön szerhasználókkal foglalkozó szervezet nem működik, a kezeléseket 
Szegeden és Pécsen végzik. Összességében a fogyasztási szokások változtak, hiszen az új 
pszichoaktív anyagok bővülése napi felkészülést igényel. Egyre fontosabb, hogy a fiatalokat 
tájékoztatassák a különböző tudatmódosító szerek használatának kockázatáról. Egyre több 
olyan anyag jelenik meg a piacon, melyek nem minősül kábítószernek, de fogyasztása 
kockázatos.  
 
Egy korábban bevezetett új program kapcsán – jelenleg is - Drogprevenciós tanácsadó áll a 
szülők rendelkezésére, aki rendszeresen fogadóórát, telefonos ügyeletet tart, valamint 
elektronikusan is elérhető. Lehetőség és igény szerint vesz részt a szülői értekezleteken, ahol 
a szülők számára tart felvilágosító előadást. Ez a program – azonban sajnálatosan - nem 
váltott be a hozzá fűzött reményeket, hiszen teljes érdektelenség jellemzi a programot, a 
szülők egyetlen alkalommal sem éltek a megkeresés lehetőségével. 
 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság  VBB tevékenysége 
 
Bölcsődés – Óvodás korosztály 
 
Évente több alkalommal szerveznek a helyi bölcsődék és óvodák szülő-gyermek nyílt 
napokat, amelyekre többnyire meghívást kapnak, hiszen a legnagyobb sláger az elektromos 
járműpark és a Rendőrség technikai, valamint kutyás bemutatói.  
Az elektromos járműpark, helyi önkormányzati és a kistérségi önkormányzatok felajánlásából 
került felállításra az elmúlt két-három évben. Kiskunhalas VBB 8 elektromos járművet, míg 
Jánoshalma és Kiskunmajsa VBB 4-4 járművet tudhat magáénak.   
Ezen eszközök, és a rendőrség technikai felszereléseinek szállítása sokszor komoly gondot 
jelent számukra, ezért baleset-megelőzési bizottságuk úgy döntött, hogy a kapitánysági 
mindennapokba integrálja a bölcsődés-óvodás gyermekeknek szánt bűn- és baleset-
megelőzést. Az óvodák a múlt évben 12 alkalommal éltek a lehetőséggel.  



Az „Ovizsaru Program”- hoz, csatlakozott  óvodák örömmel fogadták a látogatásokat, 
melynek keretein belül játékos formában, bábok segítségével szerezhetnek a gyermekek 
hasznos információkat, hogy elkerülhessék az esetleges áldozattá válást. 
 
 
Általános Iskolás korosztály 
 
Az iskolai tanév kezdetétől egészen a nyári szünet elejéig, az állomány kollégái az összes 
általános iskola gyalogátkelőhelyénél segítik az átkelést, és felhívják a járművezetők 
figyelmét a megnövekedett gyalogos forgalomra.  
 
A kerékpáros ügyességi pályájukat, a jármű biztonságos kezelése érdekében, az intézmények 
egészségnapjaira, és fordított napjaira viszik el. Ilyenkor KRESZ tesztlapot töltenek a 
fiatalok, a kisebbek színező és egyéb ismeretbővítő feladatokat oldanak meg.  
 
Az Iskola Rendőr Programot kihasználva megelőző tevékenységük kiterjed a tavaszi, nyári, 
őszi és téli vakációk veszélyeinek propagálására is. 
 
A városi gyermeknapi rendezvényén sokan vettek részt, minden évben nagy sikere van a 
kitelepülésnek.  
 
Hagyománnyá vált városunkban a TESCO hipermarkettel közösen megrendezésre kerülő 
rendezvényük a Megelőzés kicsiknek és nagyoknak c. Tesco Családi nap  amelyen minden 
korosztály számára kínáltunk szórakozási lehetőséget.  
 
Középiskolás korosztály 
 
Felelősséggel tetteidért címmel készítettek egy 45 perces előadást videókkal tűzdelve, amely 
a korosztályos problémaként jelentkező ittas és bódult állapotban vezetés témakörét dolgozza 
fel. Egy elképzelt baleseti szituációt elemeznek a fiatalokkal közösen, majd megismerhetik a 
rendőrség eljárását és annak jogi hátterét az ilyen bűncselekmények elkövetése esetén. 
Továbbá a 45 perces tanóra keretein belül két illetékességi területükön a közelmúltban történt 
balesetet is modelleztek, melyben középiskolás diákok vesztették életüket.  
A Középiskolások Közlekedési Kupája elnevezésű felmenő rendszerű megmérettetésre a 
Rendőrkapitányság és két őrsük VBB-je minden évben delegál versenyzőket. 2018-ban 
diákjaink kiváló eredményéneket értek el. 
 
Idén is megmozgatták a városlakókat a Halasi Média és Kultúra Kft. szervezőcsapatával 
karöltve. Az Európai Mobilitási hét  keretében éjszakai bringatúrán és kulturális 
barangoláson is részt vehettek a sportos életmódot kedvelők. A hét programjai között 
vasárnap reggel az Autómentes napra hívogatták a szervezők az iskolásokat és szüleiket.  A 
Baleset-megelőzési Bizottság idén bűn és baleset megelőzési előadással, baleset 
szimulációval és az elektromos kisjárműveivel vonult ki.  
A rendezvényen meghívásuknak eleget téve megjelentek és tartalmas előadást tartottak 
gyermekeinknek, a Dél-alföldi Közlekedési Központ munkatársai - közösségi közlekedés 
témakörében. 
 
Felnőtt korosztály 
 
Kiskunhalas városa is csatlakozott a „Bringázz a munkába”  elnevezésű országos 
programhoz, így a városban már hetedik alkalommal rendezte meg a Halasi Média és Kultúra 
Kft., és a Halasi Bringabarát Klub a Rendőrség közreműködésével a kerékpáros reggelit.  A 
cél az, hogy minél többen tegyék le az autót és kerékpárral induljanak útnak. Az érkező 
járművek kötelező tartozékinak meglétét vizsgálták, és akinél rendben találták a kerékpárt, 
kakaós csigát és dobozos üdítőt kapott. 
 



Kiskunhalason egyre aktívabb a kerékpáros mozgalom, jól példázza ezt a Kiskunhalas-
Szabadka Barátság Kerékpártúra, amelyen idén hetedik alkalommal rendeztek meg, több 
mint háromszáz résztvevővel. A rendezvény az évek során kinőtte magát, ezért folyamatos 
rendőri biztosítás és felvezetés mellett zajlik, melyen az állomány tagjai közül szép számmal  
részt vesznek kerékpárosként.  
 
Évtizedes hagyomány, hogy a halasi motorosok egy télűző felvonulással (Konok Kunok 
télűző felvonulás) majd bábu égetéssel űzik el a telet, és a rossz időt.  
Minden évben kora tavasszal rendőri felvezetéssel zajlik a felvonulás, a baleset-megelőzési 
tevékenységük ezen a napon felvilágosító, szabályos közlekedésre nevelő beszélgetésekben és 
a felvonulást megelőző szúrópróbaszerű jármű és személyi okmányellenőrzésekből áll.  
 
Az MBB meghatározott feladatterve alapján lebonyolították a „Falugondnokok 4 keréken” 
elnevezésű rendezvényt 2018-ban már 3. alkalommal, ahol Bács-Kiskun Megye 
falugondnokai versenyeztek 3-4 fős csapatokban, változatos ügyességi és elméleti 
megmérettetéseken. 
 
Az MBB Rendőrkapitányság közreműködésével az Idősek Világnapja alkalmából - 
Kiskunhalason a Tiszti Klub épületében egész napos megelőzési programot szervezett 
nyugdíjasok számára „Biztonságot az Éveknek” címmel.  
A rendezvény célja az időskorúak közlekedésbiztonságának javítása, közlekedési 
ismereteinek bővítése, különös tekintettel a gyalogos és kerékpáros közlekedésre. További cél 
az egészségmegőrzés, az évek múlásával bekövetkező változások elfogadásának 
megkönnyítése, a pozitív életszemlélet erősítése, a közösség egyénre gyakorolt pozitív 
hatásának erősítése. 
 
Az MBB feladattervében meghatározottak szerint VBB-k végrehajtották „Látni és látszani” 
kampány szóróanyagainak kiosztását. A meghatározottak szerint szervezett akciók keretein 
belül kiosztásra kerültek a láthatósági mellények és kerékpár világítás-prizma szettek. A 
kampány egyes állomásain a helyi média képviselői is beszámoltak tevékenységről. 
 
Az Iskola Rendőre Program értékelése 
 
Jelenleg a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság illetékességi területén, 20 településen, 28 
általános iskola napi tevékenységében vesz részt összesen 24 fő iskolarendőr. Az 
iskolarendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel, az 
intézményekben szórólapokat, plakátokat helyeznek ki, rendszeres bűn- és baleset-megelőzési 
tevékenységet folytatnak. A múlt tanév végén is minden általános és középiskolában 
tartottunk előadást a „Nyár veszélyei”- ről. A tanév végén és e tanév elején több óvódás és 
általános iskolás csoport tett látogatást a rendőrkapitányságon, ahol játékos formában bűn- és 
baleset megelőzési foglalkozásokon vettek részt.   
A nyári szünetben is több csoport érkezett hozzánk, a cserediákoktól kezdve a táborozókon 
keresztül a nyári napközisekig sok-sok gyerekcsoport, különböző korosztályból. Ezeken a 
foglakozásokon is sok segítséget kaptunk az éppen szolgálatban levő iskolarendőröktől 
 
A bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységének rövid jellemzése 

 
A kapitányság illetékességi területén egy középiskola vesz részt a programban. A 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően szükség és igény szerint vesz rész a 
bűnmegelőzési tanácsadó az iskolában. A múlt év során részt vett az iskola rendezvényein, 
szülői fogadókon, az évek óta megrendezésre kerülő egészségnapon. Heti rendszerességgel az 
ifjúságvédelmi koordinátorral elemzi a felmerülő problémákat, szorosan együttműködik az 
iskola pszichológusával, orvosával és védőnőjével. Feladatköréhez tartozik a pályaorientációs 
tanácsadás is, mely a rendőri hivatás vállalását népszerűsíti.                    

 
 
 



 
 

Kommunikáció tevékenység 
 

A sajtó felé történő kommunikáció során az információk közlésekor kiemelt figyelmet 
fordítottak a közérthetőségre, lehetőség szerint kerültük a szakkifejezéseket. Elzárkóztak 
minden, az ügyre, illetve a nyomozás lefolytatására vonatkozó intimitásra, a felderítés 
részleteire irányuló kérdésektől. Különösen óvták a sikeres felderítés során alkalmazott 
módszereiket. A felderítések esetében általában az elkövető elfogását, őrizetbe vételét és a kár 
megtérülését kommunikálták, fokozott hangsúlyt fektettek a vádemelésre megküldött ügyek 
bemutatására, különösen azokban az esetekben, melyeknek jelentős sajtóvisszhangja volt.  
 
Pártfogói Felügyelet 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a 
pártfogó felügyelet ellátása során szerzett tapasztalatai, tényadatai alapján készítette el 2018. 
évi beszámolóját. 
 

Jelenleg, a Kiskunhalason illetékes 2 pártfogó felügyelő közel 200 folyamatban lévő 
ügyben jár el. Az ügyek nagy többsége felnőttkorú ügyfeleket jelent, ezen belül is rendkívül 
magas a közérdekű munka büntetésre ítéltek száma.  
 

A fiatalkorúak esetében az elmúlt évekhez hasonlóan, jelentős csökkenés mutatkozott. 
A környezettanulmányok száma folyamatosan csökken, 2018. évben mindössze 10 
környezettanulmány készült kiskunhalasi, fiatalkorú bűnelkövető esetében. Fiatalkorúként 
elrendelt, jelenleg folyamatban lévő pártfogó felügyeleti ügyek száma: 2, azonban az 
elrendelés óta mindkét esetben betöltötték az ügyfelek a 18. életévüket.  
 

A bűncselekmények tekintetében a vagyon elleni bűncselekmények –lopások- vannak 
legnagyobb számban, de jelen vannak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények is. Az 
ítéletek között megjelentek az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos bűncselekmény típusok. 
Ezekben az ügyekben az ügyfeleket közérdekű munka büntetésre ítélték.   Az ügyfelekkel 
történő beszélgetések során kiderül, a kábítószer probléma továbbra is jelen van a fiatalok 
körében, a legnagyobb problémát az un. „dizájner drogok” térhódítása jelenti.  
 

A Gyermekjóléti Szolgálattal kiváló, naprakész, az együttműködés, a 
környezettanulmányok készítése, és a pártfogó felügyelet végrehajtása során is sok segítséget, 
információt kapunk a dolgozóktól. Megelőző pártfogás elrendelésére továbbra sem került sor, 
Gyámhivatal általi megkeresés környezettanulmány miatt, megelőző pártfogás elrendelése 
előtt 2018. évben nem történt.  
Kapcsolattartásunk általában telefonos és levél formájában zajlik. 

 
A kapcsolattartás a szociális szférában dolgozó kollégákkal továbbra is nélkülözhetetlen. 
 
Fontos információ: a Jogi Segítségnyújtás és az Áldozatsegítés a Járási Kormányhivatalokban 
elérhető.  
 
A tevékenységgel kapcsolatos feladatok: 

• pártfogó felügyelet végrehajtása  
• megelőző pártfogó felügyelet végrehajtása  
• közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezése és ellenőrzése  
• környezettanulmány készítése  
• pártfogó felügyelői vélemény készítése  
• büntető és szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység   
 (mediáció) ellátása 
   



 
 
Környezettanulmány készítése 
 

A környezettanulmány felkérések folyamatosan csökkent az előző évihez képest.                     
Sajnálatosan - az ügyek túlnyomó többségét a fiatalkorúak ügyeiben érkeztetett 
megkeresések teszik ki.  
 

Pártfogó felügyelet végrehajtása 
 

Mivel a fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelők összességében kisebb 
ügyszámmal dolgoztak, mint a felnőtt korú elkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelők, 
ezért a már korábbi ügyelosztási technikát alkalmazva a vegyes ügyelosztás a gyakorlat a 
megyében. Így a fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelők a felnőtt 
bűnelkövetők köréből is minden ügykategóriából kapnak új ügyeket, érkezés szerint, míg 
a felnőtt pártfogó felügyelők a fiatalkorúak ügyeit is vihetik. Fentiekkel elérték, hogy a 
magas ügyszámokat sikerült elfogadható ügyszámra csökkenteni, így az aránytalanul 
magas, illetve alacsony ügyszámok megszűntek. 

 
A pártfogó felügyelet hatékony, pontos végrehajtása érdekében a pártfogó felügyelők: 
 

• Folyamatosan kapcsolatot tartottak, konzultáltak a városi és a megyei bíróságokkal, 
ügyészségekkel, közös konferenciákon vettek részt. 

• A rendőrséggel, a rendőrségen belül a körzeti megbízottakkal, a bűnmegelőzést 
végzőkkel, járőrökkel működtek együtt. 

• A pártfogoltak, utógondozottak munkába állítása folyamatosan problémát jelent. 
Ezért ennek könnyítése érdekében a már kialakított napi kapcsolatot fenntartották a 
munkaügyi kirendeltségek egy-egy munkatársával. 

• A polgármesteri hivatalokkal, hajléktalan ellátó szervezetekkel, civilszervezetekkel 
a pártfogó felügyelők munkakapcsolata példaértékű.  

• A módosuló jogszabályok miatt még szorosabbra fogták a kapcsolatot a 
családsegítő központok és gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival.  

• Szintén a módosuló jogszabályok miatt a városi gyámhivatalok családvédelmi 
koordinátoraival is felvették a kapcsolatot a családon belüli erőszak visszaszorítása 
érdekében.  

• Iskolákkal, gyermekotthonokkal napi munkakapcsolatban álltak. 
• A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal és a megye kórházaival napi a 

kapcsolat, nem csak a kábítószerrel visszaélés vétsége miatt gyógykezelésre, 
megelőző- felvilágosító programban való részvételre kötelezett pártfogó felügyelet 
alatt állók ügyeiben, hanem a külön magatartási szabályként előírt pszichológiai, 
pszichiátriai terápián való részvételek eseteire is. 

• A karitatív szervezetek, hajléktalan ellátás, Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt 
hatékonyan segíti a pártfogó felügyelők munkáját, ennek érdekében szinte 
mindennapi a kapcsolat közöttük és a szolgálat között. 

• A bűnmegelőzés, a pártfogó felügyelet hatékonyabbá tétele érdekében több roma 
nemzetiségi önkormányzattal együttműködési megállapodás aláírására került sor. 
Az önkormányzatok a munkába állítás, képzések területén működnek együtt a 
szolgálattal.  

• Szociális készségfejlesztő csoporttréninget tartottak Kecskeméten fiatalkorú és fiatal 
felnőtt pártfogoltak számára a re-integrációjuk és a munkaerő-piaci helyzetük 
javítása érdekében, ezt több esetben az elrendelő külön magatartási szabályként írta 
elő. 

• A jelzőrendszer tagjaként továbbra is aktívan jelez a pártfogó felügyelő. Ennek 
eredményeként több esetben írásban, személyesen vagy telefonon élt jelzéssel a 
gyermekjóléti szolgálatok és a gyámhivatal felé.  

 



 
 
 Közérdekű munka büntetés végrehajtása 

A közérdekű munka ügyek végrehajtása a párfogó felügyelők számára az új Btk. 
hatálybalépésével nagymértékben megváltozott. A pártfogó felügyelők feladata a 
lehetséges munkahelyek felkutatásán, együttműködésbe vonásán, a büntetés letöltésének 
szervezésén, valamint a végrehajtás folyamatának ellenőrzésén túl kibővült a munkahelyek 
határozatban történő kijelölésével, a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok szervezésével. 

    Az elkövetők esetében jórészt jellemző az alacsonyabb iskolázottsági szint, illetve  
    munkanélküliség, a generációkon átnyúló deprivált  családi- vagyoni- munkaerőpiaci- 
    szocializációs helyzet.  
 
Kiskunhalas, 2019. április 26. 

 
 


