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Tárgy:   A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 

Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester 

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
  Molnár Károly csoportvezető 
  Frangné Ángyán Zsuzsanna főtanácsos 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) célja az, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az 
állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó más szervezetek meghatározott ellátásokkal 
és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, 
valamint a fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.  

A törvény érvényre juttatja a gyermekeknek azt a jogát, hogy megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődéséről, jólétről elsősorban családja gondoskodjon az állam és az önkormányzat által biztosított 
támogatások segítségével. A gyermekek jólétéhez igazodó ellátáson a gyermek fejlődését lehetővé tevő 
életszínvonal biztosítását is érteni kell, amely a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi 
szintjéhez igazodik. 

A Gyvt. 96. § (6) bekezdés szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 
május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - 
települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal 
élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és 
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a Gyvt. végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza. 

A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelését az előterjesztés 1. számú 
melléklete, az éves szakmai tanácskozásról készült emlékeztetőt a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült 
átfogó értékelést vitassa meg, javaslataival segítse a feladatok hatékonyabb ellátását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységről készült átfogó értékelést elfogadja. 

 
 
 
Raposka, 2019. április 30. 
 
 
        Bolla Albert 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
RAPOSKA KÖZSÉG 2018. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 

 
 

1. Raposka község népességi adatai:  
 

2018. december 31-én az állandó lakosok száma: 255 fő 
2017. december 31-én     255 fő 
2016. december 31-én    259 fő 
2015. december 31-én     256 fő 
2014. december 31-én     256 fő 
2013. december 31-én    250 fő 
2012. december 31-én     251 fő 
2011. december 31-én    254 fő 
2010. december 31-én    260 fő 
2009. december 31-én    260 fő volt. 
 
 
A teljes népességből a gyermekkorúak száma az alábbiak szerint alakult: 
 

dátum összes 
gyermek 

ebből 
0-14 éves 

ebből 
15-18 éves 

2018. december 31-én 52 42 10 
2017. december 31-én 48 41 7 
2016. december 31-én 51 41 10 
2015. december 31-én 43 36 7 
2014. december 31-én 44 36 8 
2013. december 31-én 45 35 10 
2012. december 31-én 43 35 8 
2011. december 31-én 47 34 13 
2010. december 31-én 47 34 13 
2009. december 31-én 48 34 14 

 
 

2. Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások:  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 19., 20. és 20/A. §-ai rendelkeznek az önkormányzat által kötelezően biztosítandó pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott fogyasztásra kész étel, ruházat valamint 
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában biztosított természetbeni támogatás 
összege a 2017-es évtől emelésre és differenciálásra került. A differenciálás alapján a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek számára emelt összegű támogatás, az e feltételeknek nem megfelelő, de a természetbeni 
támogatásra jogosult gyermekek számára alapösszegű támogatás került biztosításra. Az emelt összegű 
támogatás értéke 6.500.- Ft, az alapösszegű támogatás értéke 6.000.- Ft.  

Erre a célra 2018 augusztusában és novemberben 2 gyermek részére összesen 24.000.- Ft összegű 
Erzsébet utalványt biztosítottunk. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény további jelentősége, 
hogy azok a gyermekek, akik részére az ellátást megállapítottuk kedvezményesen juthatnak 
tankönyvekhez, továbbá az étkezési térítési díjánál a bölcsődések, óvodások és 8. osztályig a tanulók 



100 %-os, a középiskolások pedig 50 % kedvezményben részesülnek. Ez a támogatás is jelentős 
segítség a rászoruló családok számára. 

2018. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem nem került elutasításra.  

Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem 2018. évben nem volt. 

A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletünk alapján gyermek 
születéséhez kapcsolódó települési támogatást nyújt az Önkormányzat 50.000.- Ft összegben. 2018. 
évben egy ilyen irányú kérelmet bírált el a Képviselő-testület. Összesen 50.000.- Ft támogatást adtunk 
az újszülött fogadásával járó kiadások mérséklése érdekében. 
 
Gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatásra 11 kérelmet nyújtottak be, ezen támogatás 
keretében összesen 230.000.- Ft került kiutalásra. Az általános és középiskolai tanulmányokat folytató 
gyermekek szülei minden tanévben egy alkalommal jogosultak a támogatásra. 
 
Pénzbeli rendkívüli települési támogatást 8 alkalommal állapítottunk meg, összesen 245.000.- Ft 
összegben, ebből két esetben kérte a segítséget olyan raposkai lakos, aki gyermekeket nevel. 

 
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

 

A gyermekekről való gondoskodás érdekében Raposka településen a rendelet értelmében két 
alapellátási forma áll rendelkezésre. 
 
− Gyermekjóléti szolgáltatás 
− Gyermekek napközbeni ellátása 
 
A gyermekjóléti szolgáltatást a közös fenntartású, tapolcai székhelyű Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Család- és Gyermekjóléti Központ látja el. A Központ 2019. február 26-án tartott 
tanácskozást a jelzőrendszer tagjainak részvételével, ahol értékelték a 2018. évben tapasztaltakat a 
rendszer működéséről. A tanácskozás Tapolca várossal közösen került megrendezésre. A tanácskozás 
során megállapításra került, hogy Raposka településen alapellátásban egyetlen családdal kellett 
foglalkoznia a szolgálatnak.  
 
Raposka település közigazgatási területén belül a gyermekek napközbeni ellátása intézményi háttér 
hiányában nem biztosítható, ezért ezt a feladatot Önkormányzatunk a közös fenntartású 
intézményeken keresztül biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátása az óvodákban és az iskolai 
napközis foglalkoztatás keretében történik a szülők igényeihez igazodóan. A gyermekek elsősorban 
tapolcai, néhányan a szigligeti intézményekben tanulnak, illetve járnak óvodába.  

 
Az Önkormányzat a hétvégi és oktatási szünetek idején a gyermekek szabadidejének hasznos 
eltöltéséhez, illetve a tanulmányaik idején annak segítése érdekében a kultúrház működtetése 
keretében főállású szakember alkalmazásával biztosítja a könyvtár és teleház (internet) 
igénybevételének lehetőségét. A kultúrház a központja a települési rendezvényeken (anyák napja, 
idősek karácsonyi köszöntése, falunap, stb.) bemutatásra kerülő kulturális jellegű előadásokra történő 
felkészülésnek is.  

 
6. Felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai: 

 
Az Önkormányzat gyámügyi tevékenységét érintő ellenőrzés 2018. évben nem volt.  

 
7. Jövőre vonatkozó elképzelések, tervek: 

 
A Gyvt-ben foglaltak szerint Raposka Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátások keretében az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania: 

− Gyermekjóléti szolgáltatás 



− Gyermekek napközbeni ellátása 

− Gyermekek átmeneti gondozása 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felállásához igazodóan a gyermekjóléti 
feladatokat a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretében működő Család- és 
Gyermekjóléti Központ látja el. A napközbeni ellátást is társulási forma keretében oldottuk meg. 

A házi gyermekfelügyelet és a gyermekek átmeneti gondozása nem megoldott a településünkön. Az 
erre tett próbálkozásaink évek óta nem vezettek eredményre.  

 
8. Bűnelkövetés helyzete a gyermek és fiatalkorúak között:  
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésén Raposka Község 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját a 2015-2020. évekre vonatkozóan elfogadta.   

A megelőzés fontos feltétele, hogy felismerjük a veszélyhelyzeteket, amelyek a gyermekeinket 
fenyegethetik. A fiatalokra általában jellemző, hogy nem rendelkeznek megfelelő jogismerettel, és 
ezért nem ismerik fel cselekményeikben rejlő veszélyeket. Nem tudnak különbséget tenni a 
gyermekcsíny és a bűnelkövetés között. Gyakori a csoportszellem által vezérelt – a megfelelési 
kényszerből fakadó – elkövetési mód.  A gyermekkorúak körében tapasztalt problémák elsősorban az 
iskolai élethez kötődnek. Jellemzőek erre a korosztályra a társaik elleni verbális és fizikai erőszak. 
Veszélyeztető tényező lehet még a „bio füvek” designer drogok alkalmi fogyasztása is. 2018. évben a 
fent említett cselekmények miatt gyámhatósági intézkedésre nem került sor Raposka településen.  

2018. évről a településünkre vonatkozó számszerű adatokkal a rendőrségtől nem rendelkezünk, az 
írásos beszámoló nem emelte ki településünket.  

 
 
 
 
 
Raposka, 2019. április 08. 
 
 
 
 
 
                     Bolla Albert  
         polgármester 
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2. számú melléklet 
 

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET 
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3. 

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.:06-87/322-977, 06-30/563-5927 

E-mail: csaladgondozas.tapolca@gmail.com 
  Tárgy: emlékeztető 

                                                                                    Ügyintéző: Bögös Rita Zsuzsanna 
                                                                                    Ikt.sz.: 388/Gy/2019. 

 
 

EMLÉKEZTETŐ 
 

 
Készült 2019. február 26-án a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központban tartott éves szakmai 
tanácskozásról. 
 
Bögös Rita Zsuzsanna intézményegység-vezető köszöntötte a megjelenteket az éves 
gyermekvédelmi tanácskozáson. Bevezetőül elmondta, hogy a gyermekvédelmi törvény a 
gyermekjóléti szolgálatoknak feladatul írja elő a jelzőrendszer működtetését. Ennek keretében az 
éves szakmai tanácskozást, melynek célja, hogy a jelzőrendszeri hálózat tagjainak írásos 
beszámolói alapján értékelje a települések gyermekvédelmi helyzetét, fogalmazzon meg esetleges 
fejlődési irányokat, a helyi erőforrások maximális felhasználására. 
Ezután ismertette a tanácskozás napirendi pontjait. 
Wágner Edit és Budai Szabina családsegítők ismertették a jelzőrendszeri tagoktól beérkező 2018. 
évi írásos beszámolókat. 
A jövőre vonatkozó célok felvázolásával zárták az előadásukat, melyek a következők: 
együttműködés, közös gondolkodás, esetek komplex kezelése 
széleskörű felvilágosítás a jelzőrendszeri tagok felé, kötelességek és lehetőségek ismertetése 
prevenciós programok közös szervezése 
időben történő írásbeli jelzés, visszajelzés 
korai felelős szülői szerep erősítése 
helyettes szülő további toborzása 
Ezután Marton József elnök úr az iránt érdeklődött, hogy a gyermekjóléti szolgálat által gondozott 
gyermekek hány százalékát teszik ki a Tapolcán élő kiskorúaknak? 
Bögös Rita Zsuzsanna elmondta, hogy erre vonatkozó statisztikai adattal a Központ nem 
rendelkezik. 
Szollár Gyula igazgató úr az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban közölte, hogy nem mindig 
derül ki, hogy a hiányzás igazolt, vagy igazolatlan lesz. Elmondta, hogy előfordul, hogy a 
gyermek két hetente megy iskolába, mert gyakorlaton van. A szülőkkel való kapcsolattartás sem 
felhőtlen, nem jeleznek betegség esetén. A sok igazolatlan mulasztás negatívan hat a tanulmányi 
eredményre is. Dr. Varga Istvánnal megbeszélték, hogy visszamenőlegesen ne lehessen igazolást 
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adni, hogy az orvosi napló számát feltüntetik a papíron. Az orvosok ezt nem fogadták el, mert 
szerintük többletmunkát jelentene a számukra. Előfordult, hogy a szülő telefonon kérdezte, hogy 
mely napokon hiányzott a gyermeke, mert azokról kér igazolást. Megváltozott a pedagógus 
szerepe is, össztársadalmi elismertsége. Szerinte összefogásra lenne szükség. 
Bögös Rita Zsuzsanna egyetértett az előtte szólóval, a mindenkori jogszabályi keretek 
meghatározzák mindig a lehetőségeket. Az esetkezelések 200-300 óránál már megkésettek, 
alacsonyabb számú mulasztásnál meg lehetne előzni a nagyobb problémákat. 
Dr. Sövényházi Ilona házi-gyermekorvos elmondta, hogy nagy gondot jelent a gyerekek „lógása”, 
nem igazolt távolléte, sokszor visszamenőleg kérik az igazolást. A naplószám ráírása nem 
szerencsés, lassítja a rendelés menetét. A Széchenyibe járó gyerekek táppénzes papírt is kérnek 
sok esetben, ami bonyolítja az adminisztrációt. Gyakran közelharcot vívnak az igazolások kiadása 
miatt. Elmondta, hogy attól a naptól fogva adnak ki igazolást, amikor a gyerek megjelenik, és 
csak akkor, ha indokolt. Szerinte az is probléma, hogy az iskolából eljönnek a gyerekek minimális 
panaszokkal (fejfájás, hasfájás stb.) Nagyon jó lenne, ha egy hét hiányzás után érdeklődne az 
iskola is, hogy mi van a gyerekkel. Ne legyen szire-szóra hazaküldözgetés! Csak, ha hány, fullad, 
vagy lázas. Jó lenne, ha ezekben együtt tudnának működni! Ha odatelefonál az osztályfőnök, vagy 
az igazgató, szívesen állnak a rendelkezésükre. Tartsanak aktív telefonkapcsolatot! A gyerekek 
dolga a tanulás! Az életmódbeli kérdések is felmerülnek. A gyerekek túl vannak pörögve, a 
szülőknek sem egyszerű a helyzete. 
Szollár Gyula egyetértett a doktornővel, a gyerekek főleg pénteken mennek, hogy fáj valamijük… 
Az iskolából csak igazgatói aláírással mehetnek haza. Fel szokta hívni a szülőt, és tájékoztatja, 
hogy a gyereket hazaengedte. A diákok nagyon szeretnek „lógni”, pénteken már haza akarnak 
menni. Jól behatárolható az a gyerekcsoport, ahol ez gyakori. 
Dr. Sövényházi Ilona közölte, hogy azokat a gyerekeket számon tartják. 
Mivel több hozzászólás nem volt ezután Bögös Rita Zsuzsanna ismertette a Család és 
Gyermekjóléti Központ munkáját. 
Előadásának végén részletezte a jövőre vonatkozó célkitűzéseket a Központra vonatkozóan: 
magántanulók, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítése szakemberek  
közreműködésével 
gyermekközpontú esetmenedzselés 
folyamatos , aktív jelenlét a járás minden közoktatási, köznevelési intézményében az óvodai és 
iskolai szociális segítők által 
szakmaközi megbeszélések szervezése  aktuális szakmaspecifikus témákban. 
 
Ezt követően Horváth Nikoletta pszichológus foglalta össze a tavaly évi tapasztalatait. Elmondta, 
hogy heti nyolc órában tudja biztosítani a speciális szolgáltatások közül a pszichológiai 
tanácsadást. Telt házzal működik, 2-3 hétre előre tud időpontot adni. Az esetek többségét a 
családsegítők közvetítik, de egyre többen jelentkeznek önkéntesen is. Június - július és augusztus 
hónapokban, a nyári szünetben nem volt szolgáltatás. Egyre érezhetőbb, hogy egyre több 
lehetősége van az embereknek arra, hogy pszichológiai segítséget kérjenek. A Lelki 
Egészségfejlesztési Központban, a Pedagógiai Szakszolgálatnál és magánúton is, így lerövidül a 
várólista. Az esetek nagy többségét a gyerekek teszik ki, de lehetőség van a felnőttek fogadására 
is. Az óvodás gyereknél az óvoda jelez a szülőnek, és a szülő hozza a tanácsadásra. Iskolás 
gyereknél, az iskola keresi meg a Központot. A középiskolás korosztálynál maguk a fiatalok érzik 
a szükségét, hogy segítséget kapjanak, és önállóan keresik fel, ezután felveszi a kapcsolatot a 
szülőkkel. A felnőttek között nagy a szórás, ami az életkort illeti. A vizsgálatok hossza változó. Az 
évek óta fennálló problémára, illetve pszichiátriai diagnózisra pszichoterápiát alkalmaz. Emellett 
lehet egy akut krízis vagy életút-elakadás, aminek a kezelése segítséget igényel. Vannak, akik 
önként jönnek. Ők motiváltak, van probléma belátásuk. Vannak, aki hatósági intézkedés keretében 
kell,hogy felkeresikl. Ők kényszer alatt állnak, a feladat miatt jönnek el, gyakran az 



együttműködés megszakad. Régóta fennálló, összetett problémák ezek. Gyakran elbagatellizálják 
őket, ezért is megszűnik az együttműködés. Ha mégis sikerül a hatósági intézkedés által eljutni a 
pszichodiagnózisig, akkor visszajelzést küld az iskolába, óvodába. 
Véleménye szerint az együttműködés a Központtal nagyon jó, ha az egyéni tanácsadás mellett 
szükség van a család és párterápiára, akkor arra is van lehetőség. Jó az együttműködés az 
iskolákkal, az óvodákkal, a Pedagógiai Szakszolgálattal és a másik két gyermekjóléti szolgálattal 
is. Bátran jelezhetnek vagy küldhetnek a tanácsadásra gyerekeket és felnőtteket is. 
Szollár Gyula megkérdezte, hogy pedagógusok is fordulhatnak-e segítségért a pszichológiai 
tanácsadásra. 
Horváth Nikoletta közölte, hogy természetesen, ők is jelentkezhetnek. 
Miután Nikoletthez nem volt több kérdés, Bögös Rita Zsuzsanna elmondta, hogy Kuti Gáspár 
gyógypedagógus más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, ezért ez a napirendi pont elmarad. 
Ezt követően Juhász-Horváth Szilvia óvodai és iskolai szociális segítő nyújtott tájékoztatást az új 
szolgáltatás tapasztalatairól, alakulásáról. Elmondta, hogy 2018. szeptembertől kötelező az óvodai 
és iskolai szociális segítő munka. A járásban lévő intézményekkel megtörtént a személyes 
kapcsolatfelvétel, az igényfelmérés. Az adatgyűjtés során 37 szükségletfelmérő kérdőívet töltöttek 
ki a térségben működő intézmények. Szükségletfelmérés során felmerült problémák óvodák, 
iskolák és a kollégium tekintetében elsősorban magatartási problémák, tanulási/részképesség 
zavar, nevelési problémák. Ez év márciustól 19 intézményben elkezdik az óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenységet a gyakorlatban 2 fő szociális munkás szakember 
közreműködésével. A napokban megkezdődtek az együttműködések megkötése. Az óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység fő céljai között szerepel a prevenció (a gyermekek 
veszélyeztetettségnek megelőzése), közvetítő szerep az intézmény szakemberei, a szülők és a 
gyermek között, jelzőrendszer lokális működésének elősegítése. A felvetődő problémákra 
reagálva segítséget nyújthat az újfajta szolgáltatás az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban, 
mozaik családok támogatása. Veszélyeztetett körülménynek számít és fokozott figyelmet igényel 
ha hirtelen romlik a tanulmányi átlag, gyakori az iskolai hiányzás, nem szeret a gyermek iskolába 
menni. 
Több oldalról is meg lett erősítve, hogy a különböző szakterületek összefogásával változtatni lehet 
a rossz tendenciákon és ebben vállalnak közvetítő szerepet a szociális munkások. Óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység már sikerkének tekinti, ha egy gyermek esetében meg tudják 
akadályozni a veszélyeztetettség kialakulását.   
Miután Szilviához nem volt kérdés, Bögös Rita Zsuzsanna bemutatta Dr. Purda Zsuzsánna 
családjogászt, aki Veszprémből érkezett. Jelenleg a Veszprémi Gyermekjóléti Központnak a jogi 
tanácsadója, és egy esetet feldolgozásán keresztül mutatja be, hogy hová vezethetnek a hiányzó 
intézkedések. 
Dr. Purda Zsuzsánna köszöntötte a megjelenteket. Felvetette, hogy hol az pont, amikor a 
gyermeket ki kell emelni a családjából? 
1. Higgyen-e a saját tapasztalataiban, megérzéseiben? 
2. Jól tudja-e megítélni a gyermek által küldött jeleket? 
3. Milyen támadások érhetik a család oldaláról? 
4. Ki fogja őt megvédeni az esetleges meghurcoltatásoktól? 
5. A hatóságok komolyan veszik-e? 
6. Jót tesz-e a gyereknek, ha a szülőket gyanúsítja? 
7.Kiemelik a gyereket a családból, az intézményi gyermekvédelemben jobb helyzetbe kerül? 
A gyermek jogairól szóló ENSZ egyezményt (1991. évi 64.trv.) 2014. évi új Polgári 
Törvénykönyv már átvette. 
Dr. Purda Zsuzsánna részletesen ismertette a Szigetszentmiklósi esetet, felhívta a figyelmet a 
gyermekekkel foglalkozó szakemberek mulasztásaira, és a rendszerabúzusra. 
 



Bögös Rita Zsuzsanna megköszönte az előadást, a jelenlévők részvételét. Miután a 
gyermekvédelmi tanácskozáson több kérdés nem merült fel, mindenkinek jó munkát kívánva  a 
tanácskozást bezárta. 
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