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GYEREKESÉLY PROJEKT SZOLGÁLTATÁSAI 

a Kaposvári járás településein 

A teljes járás területén elérhető szolgáltatások: 

- pszichológiai tanácsadás kizárólag telefonos egyeztetés alapján:  

 Nétling Ibolya: 06 20 216-7314 

- jogi tanácsadás az Alapszolgáltatási Központ épületében minden hónap 3. péntek 

 9.30 órakor, előzetes egyeztetést követően  a  Központ 

 telefonszámán: 06 30 299 -2016                                                                                                                                                                 

- csoportos egészségnevelési foglalkozások, prevenciós programok védőnők által 

 igény esetén, a szakmai vezetőnél (Lenhofferné Salamon  

 Éva :06 20 422-4313) tett jelzést követően iskolában,  

 óvodában van rá lehetőség.  

- gyógypedagógiai tanácsadás igény esetén, a szakmai vezetőnél (Lenhofferné  

 Salamon  Éva :06 20 422-4313) tett  jelzést követően 

 iskolában, óvodában van rá lehetőség.  

- krízis-támogatás csatolt krízis szabályzatban foglaltaknak megfelelően 

- szabadidős programok és közösségi rendezvények támogatása (pl. kreatív 

eszközök nyújtása, élelmiszerrel történő támogatás) 

- iskolai szünetetekben szervezett programok támogatása (nyári napközis táborok 

programjainak támogatása pl. belépőjegy, utaztatás) 

 

Ezen kívül vannak olyan szolgáltatások és programok, amelyek a közösségi terek településein 

érhetők el (Hedrehely Esélypont, Gige Esélypont, Mike Esélypont, Pálmajori Közösségi Ház, 

Somogysárd Esélypont, Kaposfő Esélypont, Sörház Utcai Közösségi Ház): 

- miniprojekt keretében korai fejlesztés 

- tanulástámogatás/tanulássegítés 

- tízórai/uzsonna a közösségi házakban 

- háztartásgazdálkodási tanácsadás 

- szakemberek által nyújtott különböző preventív foglalkozások 

- gyermek-gyógytorna 

- helyileg szerveződött klubok, foglalkozások: baba-mama klub, varróklub, kamasz 

klubok … 

Továbbá a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ iskolai 

szociális segítői által a projektbe 

bevont iskolákban nyújtott – 

pályaorientációs foglalkozások, 

egyéni tanácsadások, 

klubfoglalkozások, az iskolai 
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hiányzások visszaszorítását célzó, illetve a korai iskola-elhagyást megelőző programok. 

 

Somogyjád településen élő lakosok esetében a projektbe bevontak száma: 39 fő 

 

Somogyjád településen az alábbi szolgáltatások, támogatások valósultak meg: 

- pszichológiai tanácsadás (– jelenleg is folyamatos), 

- jogi tanácsadás (– jelenleg is folyamatos), 

- krízis-támogatás 

- nyári táboroztatás támogatása (több alkalommal) 

- közösségi program és szabadidős foglalkozás támogatása 

Somogyjád településen szervezett programokon 92 fő vett részt (nem minden résztvevő 

somogyjádi lakos, ebben a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ illetékességi területéről 

több település igénybe vevői is benne vannak) 

A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ „Együtt könnyebb” Időskorúak Otthona 

illetékességi területéről a projektbe bevontak száma: 

- Somogyjád 39 fő 

- Juta 5 fő 

- Magyaregres: 1 fő 

- Várda: 9 fő 

- Bodrog: 7 fő 

- Csombárd: 14 fő 

- Hetes: 6 fő 

- Osztopán: 39 fő 

- Alsóbogát: 7 fő 

- Edde: 21 fő 

- Kaposszerdahely: 22 fő 

- Somogysárd: 161 fő (a magas szám oka az, hogy Somogysárd településen a GYEP 

közösségi teret működtet) 

- Mezőcsokonya: 31 fő 

- Újvárfalva: 5 fő 

Ezen településeken a bevontak száma nagyrészt a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ 

munkatársainak (intézményvezető 

és családsegítők) köszönhető. 

 

Kaposvár, 2022.02.24. 

Lenhofferné Salamon Éva 

szakmai vezető 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KRÍZISALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

A Kaposvári járás illetékességi területéhez tartozó településeken tapasztalható, gyermekeket 
sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek 
növelésére irányuló Integrált térségi gyermekprogramok keretén belül megvalósuló Jövőt 
gyermekeinknek! – Összefogás a Kaposvári járásban EFOP-1.4.2-16-2016-00026 
azonosítószámú pályázat megvalósításának részeként megalakított Kaposvár járási Gyerekesély 
Bizottság, a Krízisalap kezelési szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 

(1) A krízistámogatás a gyermekes családok olyan rendkívüli és előre nehezen kiszámítható 
kivételes élethelyzetek kezelésére szolgál, ahol az azonnali segítségnyújtás elmaradása a 
rászorulók életét és testi épségét veszélyeztetné. 

 

(2) Az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok Felhívásában közzétett és ez alapján 

a Jövőt gyermekeinknek! – Összefogás a Kaposvári járásban EFOP-1.4.2-16-2016-00026 

azonosítószámú pályázat tevékenységeként megfogalmazott módon, az ott felsorolt 

krízishelyzetek fennállása esetén adható, krízistámogatás formájában, a helyi 

szükségleteknek megfelelően, a Gyerekesély Bizottság Krízisalap Kezelő Bizottságának 
döntése alapján. 

 
(3) Krízisalap Kezelő Bizottság felhatalmazza a Gyerekesély Iroda szakmai vezetőjét arra, hogy 

a Bizottság nevében és megbízásában a döntésről hozott értesítést aláírja. Akadályoztatása 
esetén az általa megbízott munkatárs jár el. 
 

 

 

II. ÉRTELMEZŐ SZABÁLYOK 

 

E szabályzat alkalmazásában:  

 

(1)  Élet veszélyeztetettsége: olyan állapot, illetve bekövetkezésének közvetlen fenyegetettsége, 

amelynek következtében az alapvető életfeltételek nem, vagy nem kielégítő mértékben 

biztosíthatóak. 
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(Alapvető életfeltételnek tekintendő az életkornak és egészségi állapotnak megfelelő 

táplálkozás, az időjárási viszonyoknak megfelelő ruházat, a kiskorú gyermeknek szüleivel 

való együtt maradását lehetővé tevő időleges elhelyezés.) 

 

(2)  Testi épség veszélyeztetettsége: olyan állapot, illetve bekövetkezésének közvetlen 

fenyegetettsége, amelynek következtében az aktuális egészségi állapotnak megfelelő 

szolgáltatáshoz, illetve ellátásához való hozzájutás nem biztosított és ennek elmaradása az 

egészségi állapot várható jelentős romlását eredményezheti. 

(Ilyen szükségletnek kell tekinteni a halaszthatatlan alkalmazást igénylő gyógyszerek 

kiváltását, az intézményes egészségügyi ellátás igénybevételének minimális tárgyi 

feltételeit.) 

 

(3) Kivételes élethelyzet: olyan szükségletek, illetve szolgáltatások elérhetőségének hiánya, 

amelyek igénybevételének elmaradása a kérelmező életében aránytalanul nagy hátránnyal jár 

és veszélyezteti az általa eltartott személyek biztonságát. 

 

(4) 1Gyermek: az számít gyermeknek, aki: vér szerinti, örökbefogadott, gyámság alá vett, 

gyermeke a kérelmezőnek, 16. életévét még nem töltötte be, vagy nappali tagozaton tanuló 

gyermek esetén a 25. életévét. 16. életév felett vagy iskolalátogatási igazolással vagy hallgatói 

jogviszony igazolással kell alátámasztani a jogviszony létét. 

 

 

 

 

III. A KRÍZISTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

 

(1) 2A krízistámogatás kizárólag természetbeni ellátási formaként nyújtható. A Krízisalap 

támogatás szolgálhat: gyógyszerhiány, gyógyászati segédeszköz, első alkalommal felírt 

szemüveg kiváltása, illetve törött, sérült szemüveg pótlása, szemész szakorvosi vizsgálat 

díja, higiéniás gondok – így tetű,- és rühfertőzés megszűntetése, iskolai felszerelés pótlása 

(füzet, írószer, tornaszer), pelenka hiánya, baba gondozásához tápszer, cumisüveg, tartós 

élelmiszer, tisztitószer, mosószer, szappan  hiánya esetén- a kialakult akut élethelyzet 

kezelésére, kályha, tüzelőberendezés pótlására. 

 

(2) A krízistámogatás megállapítása háztartásonként történik. 

 

(3)3 A krízistámogatás legmagasabb összege évente és háztartásonként 100.000 Ft 

 
1 Módosította a 3/2020.(IV.02.) GYEB határozat   Hatályos: 2020.04.02.-től 
2 Módosította a 2/2020.(III.17.) GYEB határozat   Hatályos: 2020.03.17.-től 
3 Módosította a 7/2020.(XI.19.) GYEB határozat   Hatályos: 2020.11.19.-től 
4 Módosította a 6/2019.(XI.27.) GYEB határozat   Hatályos: 2019.11.27-től 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

• 8 Gyógyszerhiány: esetenként és személyenként max. 15.000 Ft 

• 12 Gyógyászati segédeszköz: esetenként és személyenként max. 100.000 Ft 

• Első alkalommal felírt szemüveg kiváltása, illetve törött, sérült szemüveg pótlása: 

esetenként és gyerekenként max. 70.000 Ft 

• Szemüveg kiváltásához kapcsolódó szemész szakorvosi vizsgálat díja max 7.000Ft 

• Higiéniás gondok (tetű és rühirtásra): esetenként és háztartásonként max. 20.000 Ft 

• 15 Iskolai felszerelés pótlása (füzet, írószer, tornaszer): évente gyerekenként max. 30.000 

Ft, de családonként nem haladja meg 100.000 Ft-ot 

• Pelenka hiánya: esetenként és háztartásonként max. 10.000 Ft 

• Baba gondozásához tápszer, cumisüveg hiánya: esetenként és háztartásonként max. 

10.000 Ft 

• 9 Tartós élelmiszer hiánya esetén: 1-4 fő esetén 1csomag, 5-8 fő esetén 2 csomag, 9 vagy 

annál több fő esetén 3 csomag (tartalmát kérelem nyomtatvány 2. sz melléklete 

tartalmazza) 

• 10 Tisztítószer, mosószer, szappan hiánya esetében: 1-2 fő esetén 1 csomag, 4-6 fő esetén 

2 csomag, 7-9 fő esetén 3 csomag (tartalmát kérelem nyomtatvány 1. sz melléklete 

tartalmazza) 

• 11 

• 13,14 Kártevő- és darázsirtás: egy ingatlan kártevő-mentesítésére felhasználható max. 

100.000 Ft/év 
 

 

(3) A krízishelyzetbe kerülő gyermeket nevelő családok számára támogatást biztosíthat, - az 

azonnali beavatkozás szükségessége miatt - a kérelmező kérelmére és nyilatkozatára. A 

krízistámogatás megállapításakor a már meglévő, illetve azonnal beszerezhető adatokra kell 

támaszkodni. 

 

 

 

 

IV. A KRÍZISTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI  

 

 

(1) 4A krízistámogatás igénylése, illetve megállapítása a mellékletben szereplő 

formanyomtatványokon történik. Kizárólag személyesen és papír alapon nyújtható be a 

 
5Módosította a 8/2019.(XII.11.) GYEB határozat   Hatályos: 2019.12.11-től 
 
 
6 Módosította a 8/2019.(XII.11.) GYEB határozat   Hatályos: 2019.12.11-től 
7 Módosította a 6/2019.XI.27.) GYEB határozat   Hatályos: 2019.11.27-től 
8 Módosította a 3/2021.(IV.29.) GYEB határozat    Hatályos: 2021.04.29-től                                   
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járásban működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítőinél, Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereinél, a projekt szakmai megvalósítóinál - kivéve a 

Kaposfői és a Somogysárdi esélypont ellátási területén, ahol a Konzorciumi partner által 

működtetett Esélypont munkatársainál is benyújtható a kérelem. 

 

(2)  5A kérelem személyesen vagy elektronikus úton a családsegítő, esetmenedzser, a projekt 

szakmai megvalósító, Esélypont munkatárs javaslatával ellátva a Gyerekesély Irodába kerül 

továbbításra. A beérkezett kérelmen fel kell tüntetni a beérkezés dátumát és időpontját, és 

iktatószámmal {sorszám/évszám (hónap, nap)} kell ellátni.  

 

Amennyiben a kérelem mellett támogató javaslat nincs, az érdemi vizsgálat nélkül 

elutasításra kerül. 

 

(3) A Gyerekesély Irodába érkezett kérelmet a javaslattal együtt a Gyerekesély Iroda 

munkatársa (szakmai vezető, akadályoztatása esetén munkatársa) továbbítja elektronikus 

formában a Krízisalap Kezelő Bizottság tagjai részére és a Gyerekesély Iroda munkatársa 

(szakmai vezető, akadályoztatása esetén munkatársa) telefonon is megkeresi a Bizottsági 

tagokat.  

 

(4) 6A kérelem elbírálásáról a Krízisalap Kezelő Bizottság dönt. A Bizottsági tagok a kérelem 

megismerését követő munkanapon visszajeleznek a támogatás jóváhagyásáról vagy 

elutasításáról. A Bizottság tagjainak egyszerű többségi szavazata alapján a döntésről a 

 
9 Módosította a 3/2021.(IV.29.) GYEB határozat   Hatályos: 2021.04.29-től 
10 Módosította a 3/2021.(IV.29.) GYEB határozat   Hatályos: 2021.04.29-től 
11 Módosította a 3/2021.(IV.29.) GYEB határozat   Hatályos: 2021.04.29-től 
12 Módosította a 5/2021.(IX.09.) GYEB határozat   Hatályos: 2021.09.09-től   
13 Módosította a 5/2021.(IX.09.) GYEB határozat   Hatályos: 2021.09.09-től 
14 Módosította a 6/2021.(XII.02.) GYEB határozat                                       Hatályos: 2021.12.02-től 
15 Módosította a 6/2021.(XII.02.) GYEB határozat                                       Hatályos: 2021.12.12-től 
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Gyerekesély Irodában egy értesítés készül, melyről elektronikus formában értesíteni kell a 

javaslattevőt, aki továbbítja a kérelmezőnek ld. IV.(1) pontja. 

 

(5) A támogatásként megítélt termék beszerzése a Gyerekesély Iroda feladata 3 munkanapon 

belül, kivéve azon esetben, amikor az eszköz megrendelése szükséges. (pl. szemüveg, 

gyógyászati segédeszköz) Amennyiben megrendelés szükséges, a Gyerekesély Iroda 3 

munkanapon belül megrendeli a beszerzésre kerülő terméket. 

 

(6) 7A Gyerekesély Iroda munkatársa Átvételi elismervénnyel átadja – összeg megjelöléssel – 

a Krízistámogatásból vásárolt terméket a családsegítő, a projekt szakmai megvalósítói, 

esetmenedzser vagy Esélypont munkatársának. Aki szintén átadja Átvételi elismervénnyel 

a kérelmezőnek. Az Átvételi elismervényt köteles visszajuttatni a Gyerekesély Irodába. 

 

(7) A krízistámogatást kérelmező igénylésének elutasítása esetén, a döntés kézhezvételétől 

számított 3 munkanapon belül felülvizsgálati kérelemnek van helye, melyet a Gyerekesély 

Bizottsághoz címezve, a Gyerekesély Irodába kell írásban vagy elektronikus formában 

benyújtani. Amennyiben a krízishelyzet nem igazolható, nem felel meg a szabályzat szerinti 

feltételeknek, a kérelem érdemi bírálat nélküli elutasításra kerül, amely ellen 

felülvizsgálatnak nincs helye. 

 

(8) A Gyerekesély Bizottság azon tagjai, akik nem vesznek részt a Krízisalap Kezelő 

Bizottságban, a felülvizsgálati kérelmet követő munkanapon döntést hoznak a 

felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatban. A döntésről a Gyerekesély Irodában értesítés 

készül, melyről elektronikus formában értesíteni kell a javaslattevőt, aki továbbítja a 

kérelmezőnek ld. IV. (1) pontja. 

 

 

 

V. A KRÍZISTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK PÉNZÜGYI SZABÁLYAI 

 

 

(1) A krízistámogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2022. augusztus 31.-ig 4.500.000 Ft.  

 

(2)  A támogatásként vásárolt termékekről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

nevére szóló átutalásos számlát kell kiállíttatni. A számlán fel kell tüntetni a 

projektazonosítót. 

 

(3) A kifizetés teljesítése érdekében a támogatásként vásárolt termékekről szóló számlákat a 

Gyerekesély Iroda gyűjti és minden héten szerdai napon a projekt pénzügyi vezetője 

részére 2 példány összesítő bizonylat csatolásával át kell adni.  
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VI.  A TÁMOGATÁSOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK SZABÁLYAI  

 

 

(1) A keretfelhasználás nyomon követése érdekében a beérkező kérelmekről, a meghozott 

döntésekről, a megítélt támogatásokról és a kifizetett számlákról a Gyerekesély Iroda 

kijelölt munkatársa naprakész nyilvántartást vezet. 

 

(2) A Gyerekesély Iroda munkatársa (szakmai vezető) a Gyerekesély Bizottsági üléseken 

beszámol a támogatás felhasználásának alakulásáról. 

 

 

 

 

A krízistámogatásra vonatkozó fenti szabályzatot Gyerekesély Bizottsága 2021. szeptember 09-

én tartott ülésén elfogadta. A szabályzat 2021. szeptember 09-től lép hatályba. 

 

 

 

Kaposvár, 2021. december 02. 

 

 

Gyerekesély Bizottság



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IKTATÓSZÁM  

 

 

ÉRTESÍTÉS DÖNTÉSRŐL 

KRÍZISTÁMOGATÁS  

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 

 

Név: ......................................................  Születési név: ….………………………………..... 

Születési hely, idő: .........................................................  

Anyja neve: ......................................................... 

Lakcím: ................................................................................. 

részére.....................Ft ellenértékű  ......................................................... célra krízistámogatást 

állapítok meg. 

 

Az elutasító döntés ellen felülvizsgálati kérelemmel a kézhezvételtől számított 3 munkanapon 

belül a Gyerekesély Bizottsághoz címezve, a Gyerekesély Irodához fordulhat írásban vagy 

elektronikus formában. 

 

Indoklás: 

 

 

 

 

 

Döntésemet a Gyerekesély Bizottságának Krízisalap kezelési szabályzata alapján hoztam meg. 

 

 

 

Dátum: Kaposvár, 20........................... 

         

     

   …………………………… 

aláírás           



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÍZISTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 

 

1.  Kérelmező neve: ................................................................................. 

Születési neve: .................................................................................... 

Születési hely, idő: .................................................... 

Anyja neve: ............................................................... 

Állandó lakcím: ...................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: .................................................................................................................. 

Telefonszám: .......................................................... 

E-mail cím: .............................................................. 

2.  Kérelmezővel egy háztartásban élő hozzátartozók (neve, születési hely, idő, anyja neve, 

rokoni kapcsolat, gazdasági aktivitás): 

Név Születési hely, idő Anyja neve 
Rokoni 

kapcsolat 
Gazdasági aktivitás 

          

          

          

          

          

          

 

3.  A lakás adatai: (A megfelelő aláhúzandó!) 

 Használat jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó haszonélvező, 

szolgálati lakáshasználó 
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 Komfortfokozat: szükséglakás, félkomfortos, komfortos, összkomfortos 

 Szobaszám: ............. alapterület (m2): .................... fűtés típusa:....................................... 

 

4.  Krízishelyzet leírása: ............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 Kaposvár, 20.................................................. 

 

……………………………………. 

                                                                                                             kérelmező aláírása 
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1. számú melléklet 

 
 

12Egységcsomag tartalma: tisztítószer, mosószer, szappan, 

mosogatószer 

 

• 3 flakon 750 ml-es Domestos vagy ezzel egyenértékű fertőtlenítőszer,  

• 2 db 2 literes folyékony mosószer (vagy ahhoz közeli mennyiség, 
beszerzési lehetőségtől függően 3-5 liter közötti mennyiség) 

• 2 db szappan 

• 1 liter mosogatószer 

 
 

A csomag tartalma beszerzési nehézségek miatt változhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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11 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

13Egységcsomag tartalma: tartós élelmiszer 

 

• 1 csomag zsír 400gr vagy 500 gr 

• 3 db 400 gr löncshús 

• 2 db 360 gr üveges paradicsompüré 

• 1 db 720 ml natúr lecsó 

• 1 csomag 6-os leveskocka 

• 1 csomag kicsi fűszerpaprika 

• 4 csomag száraztészta 

• 2 kg liszt 

• 2 kg rizs 

• 1 üveg lekvár 

• 1 db 400 gr lencse 

• 2 db 500 gr tarkabab 

• 1 liter étolaj 

• 2 csomag levestészta 

• 2 kg búzadara 

• 5 doboz tartós (UHT) tej 

• 1 kg kristálycukor 
 

 

A csomag tartalma beszerzési nehézségek miatt változhat. 

 
 

_____________________________ 
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