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El6terjeszt6s

a csal:id- 6s Gyermekj6l6tiszolgfllat2020.6vi miikiid6s6r6l sz6ki besz6mo[5r61

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Csalrid- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat elk6s zitetle a 2020. 6vi mrikddds6r6l sz6lo, az eloterjesztds

mell6kletdt k6pez6 beszitmol.ojii.

K6rem a Tisztelt K6pvisel5testtiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6te{eszt6st megtargyalni, 6s

az al bbi hatrirozati javaslatot elfogadni.

Hat:irozati iavaslat:

Az elet ds vagyonbiztons6got veszdlyezteto tdmeges megbeteged6st okoz6 humanjdrvdny
megel6zdse, illetve k<jvetkezm6nyeinek elhriritiisa, a magyar 6llampolgrirok eg6szsdg6nek ds

6letdnek meg6viisa 6rdek6ben Magyarorszrig Kormrinya riltal a veszdlyhelyzet kihirdetdsdrol 6s a
vesz6lyhelyzeti int6zked6sek hat6lybaldp6s616l sz6l6 2712021 . (I. 29.) Korn. rendelet, valamint,
a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzii kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dosit6siir6l sz6l6 201 1. 6vi
CXXVIII. t0n'6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjrin meghat:irozott jogk<ircimben eljiirva az alitbbi
hat6rozatot hozom:

Bokor Kcizsdg Onkormdnyzata elfogadja a ..Csal:ld- ds Gyermekj6l6ti Szolgrilat 2020. 6vi
mrikod6sdrol'' s2616 beszdmol6t.
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Bokor Ktizs6g Onkormin) zata Polgdrmester6tril
3066 Bokor. S badsiis [r l,l.

telefon: il 1.+68-.185

e-mail: titkarsait (a tratlaszo]os. hu

Bokor Ktizs6s 6nkormf vzata Polqirmeste16nek
{/202 1.( I V.30.) szrmri hat6rozata
A Csalid 6s Gyermekj6l6ti Szolg{lat 2020.6vi mriiktid6s6rril szril6 beszimol6
elfogadisi16l

Az 6let 6s vagyonbiaonsagot vesz6lyezteto tdmeges megbeteged6st okoz6
humrinjrirv6ny megeloz6se. illewe kovetkezmdnyeinek elh6ritSsa, a magyar
6llampol96rok eg6szs6g6nek 6s 6letdnek meg6v6sa 6rdekdben Magyarorsz5g
Korm6nya 6ltal a veszdl.vhelyzet kihirdet6sdr6l 6s a veszelyhelyzeti int6zked6sek
hatSlybal6p6sdrol sz6l6 2712021. (1. 29 ) Korm. rendelet. valamint. a

katasztr6favddelemrol ds a hozzi kapcsol6d6 egyes tdrvenyek m6dositas6r6l sz6l6
201 I . dvi CXXVII. tdn dnv 46. \ (,1) bekezddse alapjiin meghatiirozoft jogkordmben
eljSrva az aliibbi haterozatot hozom:

Bokor Kozsdg Onkormrinyzata elfogadja a .,Csal6d- 6s Gyermekj6ldti Szolgrilat
2020. evi mukdd6s615l" sz6l6 besz6mol6t.

Felelos: Hegedlis Pdl polg6rmester
Hatrirido: 1021. m6jus 30.
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Csaldd 6s Gyermekj6ldti Szolgdlat

3068 Mdtroszdl6s, T(jzolt6 utco 3.,3067 Gordb, Pet1fi it 5.

3067 Felsdtold, Szdchenyi (tt 10.,3066 cserhdtszentivdn, Kossuth it 1

3066 Bokor, Szobodsdg it 14., 3056 Kutos6, Toldi it 4.

T el. : 06-32 I 468-298, 0620/263-8869
e-mail:szabonikoletta.gyjsz@gmail.com

lkt.sz6m: 32.1202L.

Tiirev: 2020.6vi beszdmol6
3066 Bokor, szabadse8 it 14.
Hesed(s P5l Polgirmester 0r r6sz6re

Tisztelt Hegedfis P5l Polg6rmester Ur!

Mel l6kelten megkti ldom a torv6nyi e16lrdsokna k megfelel5en a 2020.6v r5l

sz6l6 irdsos beszdmol6mat.

M6trasz6l6s, 2021.03.01.

l'isztclettel:

Szab6 Nikoletta-csa[6dsegit6



Eves Beszfmol6 2020.6v

N4htr asz6l6s Ktizs6 g On ko rm 6 nyzat

Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat 2020. 6vi miiktid6s6r6l

M6trasz6l<is, 2021. februdr 25.

Kdszitette: Szab6 Nikoletta

csal6dsegit6



Csal1d 6s Gyermekjoleti Szolgdlat

3068 Mdtrosz6l6s, Ttzolt6 utca 3., 3067 Gordb, Pet6fi it 5.

3067 Felsdtold, Szdchenyi it 70.,3066 Cserhdtszentivdn, Kossuth it 1.

3066 Bokor, Szobodsdg it 14., 3066 Kutoso, Toldi tit 4.

Tel. : 06-32/468-298 vagy 06-20/263-8869
e- m a i I : sza bon i kol etta. gyj sz @ g m o i l. co m

Ev6rt6kel6 besz6 m o16 felj egyz6se a 2020. 6v r 6l

A Csal6d-6s Gyermekj6l6ti Szolgrilat fenntartiisa az dnkorm6nyzatok kdtelez6 l-eladatai

kdr6be tarlozik. A csal6dsegitds szocirilis alapszolg6ltatisi forma, amely szem6lyes
gondoskod6st nytjt6 ell6t6s a mrik<id6si tertiletdn 616 teljes lakossrig, illetve a szoci6lisan
riiszorul6k rdsz6re.

A tdrvdny el6ir6sainak megfelel6en a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat 6vente egy
alkalommal teleptil6s szinten tan6cskozAsl szewez. A M6trasz6l6s Csalid- 6s Gyermekj6l6ti
Szolg6lat 6ves tan6cskoz6srinak id6pontja 2021. Februfir 25-6re volt kititzve a jelzorendszeri

tagok r6sz6re. A meghivottak kdztil tdbben jeleztdk, hogy sajnos a virushelyzetre tekintettel,
valamint a tov6bbi korkitozrisok miatt nem tudnak r6szt venni a taniicskoz6son, ezert az
dnkormdnyzat enged6ly6vel a megbesz6l6st lemondtam. A jelz6rendszer tagjait6l kapott
beszrimol6k alapj iin ir6sban kiild<im a 2020.6v 6sszegz6s6t. Eztiton is szeretn6m megk<iszdnni
a r6szemre megktildcitt rdszletes besziimol6kat, melyekkel segitett6k munkiimat.

A taniicskoz6s terveze on al:

az eltelt egy 6v 6rt6kel6se, besz6mol6 ismertetdse
az esetlegesen ftilmerii16 kdrd6sek megvrilaszol:isa
ajelz<irendszer hat6konyabb mrikdd6s6nek megbeszdl6se, javaslatok megvitatrisa
egy6b l'elmeriilt probl6mrik megbesz6l6se.

A tan6csko ziis meshivottiai:

Mdtraszdl1s )nkormdnyzata rdszdrdl: Nagy Ad6m -Polg6rmester Ur

Markus Siindor- Jegyz6 Ur

Csalad is Gyermekj6ldti Kozpont rdszdrdl: Anducska M6nika- Int6zm6nyegys6g-vezet6

Kelemen J6zsefn6 -Jelzorendszeri taniicsad6

Barabiis Bernadett- Esetmenedzser

Huber Katalin-6vodai 6s iskolai szocidlis segit6



Mdtraszdl6s Kozsdg Vdddndi Szolgdlata: Bilthine Cs6pe Katalin- Teriileti v6d6n<i

Zsigmond Kiraly iiltaltinos Iskola: Szint6 Mariann a- lnt€zmdnyvezet6

Szab6 Zsolt- Int6zm6nyvezet6 helyettes

Mdtraszdlls i Szdl6sze m 6voda: Bajn6czin6 Bogniir Erika- 6vodavezet6

A Csakid- ds Gyermekj6l6ti szolg6lat riltal eltritott tertiletek: M6trasz6l6s kdzs6g, valamint a

tiirsult teleptildsek Bokor, Fels6told, Cserhritszentivrin, Gar6b, Kutas6 kcizs6g kdzigazgatisi
teriilete.

A telepiil6sek demogr:lfiai mutat6i:

A csal6d- 6s q1'ermekj6l6ti szolg6lat feladatai:

l. A svermek testi. lelki esiszsdsinek. csalddban tdrlind nevelisinek eltfses[tdse

'felepiiles Alland6 bejelentett lakos 0- 1 8 6ves

Mdtraszolos 1524 285

Fels6told l3l 7

Cserhiitszentivdn 109 t2

Bokor 112 10

Garrib 43 J

Kutas6 l0l u

- li\dkoztatja a sztil6t, a gyermeket mindazon jogokr6l, t6mogat6sokr6l 6s ell6t6sok6l,
amelyek Osszefiiggdsben rillnak a gyermek testi, lelki egdszsdgdnek biaositiis6val, csalidban
tcirt6n6 nevelked6sdnek, vagy a gyermek sz6m6ra sziiksdges vedelem biaosit6s6nak
elosegitds6vel,

- a csaliidtervez6si, a pszichol6giai, a nevel6si, az eg6szsdgtigyi, a mentalhigi6nds, a kriros
szenveddlyek megel6z6s6t c6lz6 tandcsad6s vagy az ezekhez val6 hozzijutris megszervez6se,

- a vrils6ghelyzetben l6v6 anya t6mogat6sa, segitdse, tan6csokkal val6 ell6t6sa, valamint
szocirilis szolg6ltatrisokhoz 6s a gyermekj6ldti alapell6t6shoz, kiildndsen a csal6dok dtmeneti
otthon6ban ig6nybe vehet6 ellAtAshoz valo hozzitjttAs szervez6se,

- a hivatalos tigyek intdzdsdnek segit6se.

drdekdben:



A Csalid 6s Gyermekj6t6ti Szotg6tat Ig6nybe vehetri <ink6nt, mindazok sz6mara, akik a

szolgiilathoz fordulnak segitseg6(, miis intdzndny jelz6s6t kdvet6en, valamint hat6srig riltal
ktitelezett formfban.

Esetek szdma telepiil6senk6nt:

M6traszcilcis Cserh6tszentivriLn Bokor Gar6b Kutas6 Fels<itold

informrici6nytijt6s 50 0 0 0 0 0

tan6csadfs 0 0 0 0 0

iigyint6z6shez
segits6gny[jt6s

34 0 0 0 0 0

krirnvezettanulm6nv 34 0 0 0 0 0

csa[6dliitogatds 250 0 0 0 0 0

adom6nyk6zvetit6s 40 0 0 0

A gyermekv6delmi rendszer egyik legmeghat6roz6bb eleme a gyermekj6l6ti alapelLit6s.
A gyermekek v6delmdrol ds gy6miigyi igazgat6sr6l szolo 1997. dvi XXXI. t6rv6ny gydkeresen
Atalakftotta, ds tj alapokra helyezte a magyar gyermekvddelmi rendszert.

A teleptildsen a csaliid- ds Gyermekj6l6ri Szolgritat a szemdlyes gondoskodris egyik
alapell6tdsiira terjed ki, a gyermekj6l6ti szolgrittatasra. L6trehozisdra az6rt kenilt sor, hogy a
gyermekvddelmi probl6m6kat lehet6s6g szerint az els6 szinten kezelni tudjuk, ne kertilj<in a
gy6mhat6sagra. A mrlsik szakmai egys6g a csal6dsegit6 szolg6lat, melynek tev6kenys6g6vel a
csalidok, feln6ttek 6s gyerekek egy iiltaldnos komplexebb szolgdltatiist kapnak. 

-E 
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szolgriltat6s egym6s mell6 rendelve, egym6s szakmai munk6jrit segitve ds kiegdsziive mtikddik.

2. Gontloaisi feladatok

Mdtrasz6l6s Cserh{tszentivrin Bokor Garrib Kutas6 Fels6tokl

alapellet6sban

v6delemben

Osszesen:
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2020. dvben 4 v6delembe vdtel sz[int meg, ebb6l 3esetben a megsziinds oka a sikeres

egyiittmiik6d6s,l esetben a gyermek el6rte a nagykorus6g6t. 2 v6delembe vett gyermek
elk<ilt<izdtt. 2 gyermek kdztiliik tov6bbra is alapell6t6sban maradt.

Mdtr as zdl6s dn 2 0 2 0-b an 3 gterme ke t fogadtak c salddb a.

V6delembe v6tel

Ha a csal6d nem fogadja el a szolgiilat segits6g6t, illetve jelz6s 6rkezik, akkor a gyermekj6l6ti
szolgrilat, valamint a jelz6rendszeri tagok javaslatot tehetnek a gy6mhat6s6g lel6 a gyermek

vddelembe v6teldre. A gy6mhat6srig hatarozatban rendeli el a csal6dgondoz6st, a szolgalhtas
ig6nybevdtel6t. a szolg6lattal val6 egyiittmi.ikdd6st.

Vddelembe vdtelre 1 I alkalommal keriilt sor, ebb6l 3an kertiltek ujk6nt arendszerbe. 6 gyermek

az 50 6rrit meghalad6 igazolatlan hi6nyziisok miatt kertilt vddelembe, 4 gyermek v6d6noi jelz6s,

sziiloi elhanyagol6s, gondatlansiig miatt,valamint 1 gyermek a sziil6k k6z<itti konfliktus miatt.

I 2 gyermek keriilt alapell6t6sba, v6delembe v6tel megsziindsdt k6vetoen

3. A svermek vesu!lveztetettsdgine k mesel6zise i rde kdben

A vesz6lyeztetetts69 megel6z6se 6rdek6ben 6szlel6 6s jelz6rendszer mfikiidik.

Fontos feladat a megelozo rendszerben az egyiittmi.ik6d6s megszervezdse 6s a tevdkenysdgek
<isszehangolisa, a vesz6lyeztetetts6get el6id6z6 okok feltiirrisa ds ezek megoldiisara javaslat

kdszit6se.

A Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti szolg6launk folyamatosan miik6dteti a veszdlyeztetetts6get

6s krizishelyzetet 6szlel6 jelzorendszert. Ennek mrikdddset a l5/1998. (IV.30.) NM rendelete
14.$(3.) ds a 1993. 6vi tdrv6ny szab6lyozza. Fontos az intdzm6nyekkel val6 kapcsolattart6s, a

rendszeres 6s szemdlyes konzultiici6. Az elmrilt dvben j61 mrikdddtt a jelz<irendszer mind az
6voda. iskola, v6d6no 6s a kcizpont rdsz6r6l is.

Alapell6t6s:

Onkdnt veszi igdnybe a lakoss6g, mert ismerik a szolgirltat5 tevdkenysdgdt, vagy jelz6s esetdn

a csal6dsegit6 veszi fel a csaliiddal a kapcsolatot. Ha a csal6d elfogadja a segitsdget, elindul a

csal6dgondozris, meg6llapod6s k6tdse, ki milyen feladatot v6llal a probldma megold6sa

drdekeben.



Osszesitve a 2020. 6v ielz6sei

A Mdtraszolosi Szol6szem Ovoda fel6l: 2 jelzds

V6d6n6 6ltal jelzett esetek szima 3.

Iskolai jelzds 15 alkalommal tatrtdnt.

Allampolg6ri jelz6s: i

Csal6dsegitri jelz6s: I

A rendtirs6gr6l nem drkezett jelzds.

Ezek a jelz6sek Mritrasz6l6s telepiil6st 6rintik.

Cserh6tszentiv6n, Bokor, Gar6b, Kutas6 6s Fels6told teleiil6seket 6rint6 jelz6s nem 6rkezett a

2020-as 6vben.

A Zsismond KirAly Altal6nos Iskoldba 97 fo mltraszolosi syermek tanul.

A gyermekekkel leggyakrabban el6fordul6 probl6mrik: a hi6nyz6sok (igazolatlan hirinyz6sok),

felszerel6s hirinya , fegyelmezetlen tan6rai viselked6s, sz6lsos6ges megnyilv6nul6sok
elszaporodiisa,rong6liis, agresszi6, hangos provokativ viselkedds, dohdnyzds, a tanulassal

kapcsolatos motiv6latlans69,nemtd16d6ms6g,passzivit6s.

Az iskola oktat6munk6ja sor6n kialakul6 neh6zs6gek elsodleges oka|. az iskola, a tanrirok

fegyelmez6 eszkozltar/r:.rak sziikdssdge, a sziil6 tehetetlens6ge, gyermekneveldsi hi6nyoss5gok,

a sztiloi egyiittmiiLkdd6s hianya.

A koronavirus miatt bevezetett on-line oktatiis alatt, napi szintii kapcsolatban voltunk az

iskol6val. A h6trenyos helyzetii gyermekek digit6lis oktat6sdnak segit6s6re 2 db sz6mit6g6pet

is kaptunk az iskola r6szdr6l, melyet ki is sz6llitottak nekiink a miiveltid6si hdzban, ebbol l-et
a mai napig haszndlhatnak a gyermekek tanukisuk segitdsdre. K6sz6njiik!

Aprilis 20+61jrinius I 1-dig 13 gyermek tanulis6t segitetttink Huber Katalin 6vodai 6s iskolai
szociiilis segit6vel a Miitrasz6l6si Miivel6ddsi Hdzban. A sziil6k, a gyermekek a pedag6gusok

6s az iskola vezet6je is eredm6nyesnek tartotta a kdzremrikdd6siinket.

Az iskola , valamint a saj6t megit6l6sem szerint is elmondhat6, hogy az egytittmrikddds .i6 ds

hat6kony. Az ir6sos jelz6seket megel6z6en a gyermekek oszt6lyf6ndkeivel telefonon is

megbesz6ljiik a probl6m6kat 6s a jelzds okrit, valamint , ha b6rmilyen probl6ma ad6dik egy

gyermekkel azonnal hivnak, igy azt a lehet6 legrdvidebb idon beltil tudjuk megoldani.



Igazolatlan mulasztfs szima

els5 hirinyz6sn6l

(ak6r egy 6ra utrin is)

Ism6tlod6 hirinyz6s est6n

l0 6ra igazolatlan 6ra fdldtt

30 6ra igazolatlan 6ra {tiltitt

Tanktiteles tanu16 eset6n 6rtesitend6

eSetdn

Lak6hely szerinti illetdkes Csakid- 6s Gyermekj6ldti szolg6lat

ertesitese

Jriftisi Hivatal, Hat6s6gi es Gyamiigyi Osaalya

A Gyermekv6delmi szakellAtAsban nevelkedri tanu16 esetdn a

Gyermekvidelmi Szakszolg6latot is drtesiteni kell.

Jiirdsi Hivatal, Hat6sagi is Gyamiigyi Oszt6lya

Teriileti

Lak6hely szerinti illetdkes Csaliid- ds Gyermekj6l6ti szolg6lat

drtesitdse - a szolgelat az iskol6val ds a sziilcivel egyiittmilkddve
intdzkeddsi tervet kdszit.

A Gyermekvddelmi szakelldtiisban nevelkedo tanul6 esetdn a Teriileti
Gyermekvddelmi Szakszolgdlatot is drtesiteni kell.

50 ora igazolatlan hirinyzds fti kin ardsi Hivatai Hat6s.igi €s Gydmiigyi Osztdly'a

Sor keriil az iskoliiztatesi t6mogatAs foly6sltiis6nak sziineteltetdsdre,

illetre a fiatalkoru vddelembe vdrel{re.

Igazolatlan mulasztis szima 6vodirs gyermek cset6n 6rtesitend6

Ot nevel6si napot meghalad6

hirinyzSs eset6n

J6r6si Hivatal, Hat6srigi

l-ak6hely szerinti

drtesitdse

l0 nevel6si napot meghalad6

hiinyzSs estdn

Jit6si Hivatal, Hat6segi ds GyamUgyi Oszalya

Lak6hely szerinti illetdkes Csal6d- ds Gyermekj6l6ti szolg6lat
drtesitdse - intdzkeddsi terv kdszftdse

Hivatal, Hatosagi ds Cydmiigyi Osarilya

20 nevel6si napot meghalad6

hi6nyz6s est6n

Jiirdsi

ly szerinti illetdkes Csalld-

Ovodai hi:invzds

drtesitdse - felkdresi a csaiddot ds elkezdi d segito munk6t a csal6d ds

az iskola kdz6tt.
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A M6trasz6l6si Sz6l6szem Ovod6ban 2020-ban 47 gyermek iratkozott be, ok 2 csoportra

vannak osztva: kis-k6zdps6 6s kdz6ps5 nagy csoportoka. A csalidok tcibb, mint fel6n6l
(25gyermekn6l) az egy f6re jut6 havi j6vedelem nem haladja meg a legkisebb munkab6r nett6

130%-6r. 17 ryermek 16szesiil rendszeres gyermekv6delmi tdmogatrisban, 9f6 hritrrinyos
helyzetii, valamint 7f6 halmozottan hritrrinyos helyzetii gyermek. Rendkivtil nagy segits6get
jelent a csal6doknak, hogy az 6vod6ban minden gyermek ingyenesen 6tkezik. 3gyermek sajritos

neveldsi ig6nyii, veliik fejesa6pedag6gus foglalkozik heti 2 alkalommal. 2020 okt6berdt6l 4f6
gy6gytestnevel6sben r6szesiil. Az 6vodriban el6fordul6 kisebb hi6nyossdgokat az intdzmenyen

beliil siker[l megoldani a sziil6kkel kozdsen. A Csal6d 6s Gyermekj6ldti Szolgiilattal a

kapcsolat megfelel6, folyamatosan t6jdkoztatjuk egymAst az aktu6lis k6rd6sekr6l.

4.A kial akult ves ai lyeztetettsd s me ss ziintetdse drde kd hen :

- a csaliidgondo zissal a gyermek probldmriinak rendezdse, a csal6dban jelentkezo mr.rkodesi

zavarok ellensulyozisa, - a csal6di konfliktusok megold6srinak elSsegit6se,

- egydb gyermekj6l6ti alapell6trisok, szoci6lis alapszolg6ltatisok, eg6szs6gtigyi elliitiisok, a

pedag6giai szakszolgdlatok ig6nybev6tel6nek kezdem6nyez6se.

A gyermekv6delmi gondoskod6s krir6be tartoz6 hat6sdgi intdzked6sek alatt 6116 gyermekek

vddelme 6rdekdben

- a csal6dsegitS a jar6si csal6d- ds gyermekj6l6ti kdzpont esetmenedzsere 6ltal bevont
leladatokban segit5k6nt v6gzi munk6j rit,

- esetmegbeszdldseket szeruez.

A szolg6latnak fontos feladat 6s c6lja, hogy az 6szlel6- 6s jelz6rendszer tagiaival 6rdemi ds

hatdkony egyiittmrikdd6st tudjon kialakitani ds mrik<idtetni. Ennek drdek6ben

esetmegbeszdldseket, esetkonferenci6kat, szakmakdzi megbesz6l6seket tartanak.

S,Szervezisi, szoledltatdsi. sondozdsi feladatok kdrdben viszett e svib tevd kenvs dsek :

- figyelemmel kis6ri a lakoss6g szociiilis 6s ment6lhigi6n6s helyzet6t, felt6rja a nagysz6mban

el<ilordul6 probl6m6kat, a gyermekek veszdlyeztetetts6gdt 6s jelzi azokal az illetdkes hat6s6g,
vagy szolgriltatdst nyfjt6 szervek feld,

- fogadja 6s meghallgatja a Szolgrilathoz 6rkez6ket, meghallgada panaszaikat 6s annak

orvosl6sa 6rdek6ben megteszi a sziiks6ges int6zked6seket,

- felk6r6sre kdmyezettanulmriny k6szit6se



6.Esvdb feladatai:

- informrici6 nyfjtiisa a szociiilis ell6trisi formrlk6l, azok igdnybev6teldnek m6djrir6l, valamint

segitsdget nyrijt azok viteldben,

- szoci6lis, 6letvezetdsi 6s mentrilhigidn6s tanricsadiis nyrijt6sa

Sziinidei svermek6tkeztet6s

A telepiil6si dnkorm6nyzat a sztinidei gyermekdtkeaetds keret6ben a szlilo, tdrvdnyes

k6pviselo k6relmdre ingyenesen biztositja a d6li meleg f56tkez6st. Ezt hAtranyos helyzett
gyermek ds a rendszeres gyermekvddelmi kedvezm6nyben r6szestil6, halmozottan hritriinyos
helyzetri gyermek r6sz6re biztositjdk. A sztikik/ tdrvdnyes kdpviselok lenyilatkozz6k,hogy
igdnyt tananak az 6tkeztet6sre, ezen k6relmek begyrijt6sdre a sziinid6k el6tt p6r hdttel kertil
sor,melyben a csal6dsegito is besegit.

Mdtrasz6l6stin 2020-ban l0l gtermek rdszesiill gtermekvidelmi tdmogatdsban ebbdl
39hdtrdnyos helyzet[i, 48-an halmmozottan hdtrdnyos helyzetil csalddokban ilnek.

2020-ban a rendkiviili helyzetre tekintettel mrircius 16-t6l (az iskoldk bezitrisdnak
napj6t6l) osztottuk az egyszeri meleg 6tkeztetdst. M6rcius 19-6t61, pedig az 6vod6s koruak
rdszdre is megig6nyeltiik az ebddet. A mrircius l6-t6l junius 15-ig tart6 id6szakban dsszesen

3295 egesz adag, valamint 1732 f6l adag ebdd kenilt kiosaasra.

Etkez6s Mitrasz6l6s Cserh6tszentivan Bokor Garrib Kutas6 Fels6told
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R.SZ.T.O.P.

A Riiszorul6 Szem6lyeket T6mogat6 Operativ Program tart6s 6lelmiszer t6mogatSs6t biztositja
a leginkribb riiszorul6 szemdlyek sz6mdra.0-36ves korri gyermekek r6szdre RSZTOP 1.1.1 a
csomagoszt6s havonta , mig a megviiltozott munkakdpessdgri felncitt szemdlyek szdmira
RSZTOP 4.1.1. , 3havonta tdrtdnik az osztiis. A 0-3 dvesek aktu6lis ndvsorSt minden h6napban

legyz6i igazolassal kiildjiik meg a Szoci6lis 6s Gyermekv6delmi Foigazgat6siry rdszere, mig a

0

0

0

0



megveltozott munkak6pessdgli szem6lyek ndvsoriit a Magyar Allamkincstdr adatszolg6ltatrisa

alapjrln kertil be a rendszerbe.

Az RSZTOP-4.1.1 jogosults6gi kritdriumai 2020. jrinius-t6l

A cdlcsoport a kedvezm6nyezett ds regioniilisan kedvezm6nyezett jrir6sokban 616 szoci6lisan
r6szorul6 megv6ltozott munkak6pessdgii szem6lyek, valamint rendkivtil alacsony jdvedelmti
id6skoni szem6lyek:
l. rokkantsdgi, vagy rehabilit6ci6s elldtdsban, vagy rokkantsiigi jrirad6kban r6szestil6
szem6lyek,
2. nyugellatasban rdszesiilo szem6lyek,
3. idrlskoruak j6rad6k6ban rdszesiilok,
4. egdszsdgkiirosodisi 6s gyermekfeliigyeleti t6mogatAsban 16szest.il6 szemdlyek..
A vdgs6 kedvezm6nyezettek kiv6laszt6sa (a jogosulti lista) a Magyar Allamkincstiir
adatszolg6ltatiisa alapj 6n tdrt6nik. A jogosultsdg az adott szem6ly jdvedelme alapj 6n keriil
meghatSroziisra. A t6mogat6sban rdszesiil6k kiv6laszt6s6nril priorit6st dlveznek az id6skoruak
jrirad6kriban 6s az egdszs6gk6rosod6si 6s gyermekfeltigyeleti tdmogat6sban 16szesiil6k, majd a
tov6bbi fenti ell6trisokb6l sz\rmaz6 legalacsonyabb j6vedelemmel rendelkezd szem6lyek. A
tart6s bentlak6sos elliitiist igdnybevev6 szemdlyek t6mogat5sban nem r6szesithetok.

A csaladsegit<i feladata havi szinten a 0-3dvesek 6rtesit6 leveleinek nyomtat6sa,

valamint eljuttatiisa az drintetteknek, illetve ajegyz6i igazokisokn6l val6 egyeztetds, valamint
az osztdsnti val6 segitds, meghatalmaz6sokban segit6s.

2020-ban 188db tart6s 6lelmiszer csomag keriilt kiosztdsra M6traszolos6n 0-36ves
gyermekek rdsz6re( csak m6trasz6l6si jogosultak),illetve l ljogosult 6prilis h6napban

tisztit6szer csomagot is kapott. Augusztusban az iskol6s koru 7-14 6ves gyermekv6delmi
t6mogat6sban r6szesiil6k r6sz6re is sor keriilt csomagoszt6sra, ez 73 gyermeket 6dntett,
melybol lgyermek bokri,2gyermek fels6toldi lakos. A feln6tt koniak r6sz6re 71db csomag
keriilt kioszt6sra, ebb6l 3 bokri, 3 cserh6tszentivimi,6 fels6toldi,3 kutas6i szemdlyek r6szdre.

Adomfnyoszt6s

Az elmrilt dvben is sikeriilt ruha ds tart6s dlelmiszer adomdnnyal segiteni a h6tr6nyos

helyzetii csaliidokat. Helyi lakosok, valamint a P|szt6i Csalid 6s Gyermekj6ldti Kdzpontt6l
kapott ruha adomiiLnyokat juttatunk el mintegy 40csakid r6sz6re. Barab6s Bemadett
esetmenedzserrel a vddelembe vett gyermekek 6s csal6djuk szitmira adomdnyoztunk ruh6kat,
valamint kar6csony el6tt tart6s dlelmiszer 6s ajrinddkcsomagokkal is megleptiik a

gyermekeket.Tdbb alkalommal kaptunk feln6tt ruhrikat, melyeket a helyi kdzmunk6sok kdzdtt
osztottunk szdt. Iddn a h6tr6nyos helyzetri kisgyermekes csal6dokat tisztit6szerekkel , rijsziikitt
csomaggal aj6nd6koztuk meg B6thin6 Cs6pe Katalin vdd<in6vel. Kdszdnjiik a felaj6nl6sokat!

Osszegezve az elmrilt 6yet az tapasztalhat6, hogy kevds gyermek keriilt be az
alapell6t6sba, ds hat6srigi int6zkedds sem tortdnt magas sz6mban. Ez kciszdnhet<i a
jelz6rendszeri tagok 6sszehangolt munk6jdnak 6s a rendszeres kapcsolattart5snak.



A v6d6nrivel ds az esetmenedzserrel rugalmasan, d,sszehangoltan tudunk dolgozni.A
csal6dokat heti szinten kdzdsen is megl6togatjuk,6letvezetdsi, gyermeknevel6si tanricsokkal
l6tjuk el oket.

Az iskolai hidnyz6sok csdkkent6se 6rdekdben tovdbbra is fontos, hogy ajelz6s id<iben
1rkezzen, illetve lehet6s6g szerint azt megel6zoen telefonon is drtesitsenek.

Vdgezettil elmondhat6, hogy az 6szlel6 - 6s jelz6rendszer j6l mrik<ldik a teleptildsen,
tagjai j6l tudnak egytitt dolgozni a Csal6d- 6s Gyermekj6ldti Szolgrilattal. A szakemberek

mindig a gyermekek 6rdekeit tartj rik szem el6tt. Az int6zm6nyekkel t6rt6n6 hat6kony
egyiittmrikiidds a gyermekek helyzet6nek javitrisriLra helyezi a hangsrilyt. . Munkrink sor6n

kulcsfontossdgri a prevenci6, a humiinum, az empiiia, el6itdlet mentess6g, az 6nkdntes

egyiittmrikcid6s, a komplex probldmamegoldds, valamint a szemdlyi-, emberi- 6s gyermeki
jogok vddelme 6s tiszteletben tartiisa.

Mdtraszolos, 2021 . februar 25.
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