Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

2014. évi
gyermekvédelmi beszámolója

Az 1997. évi. XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést kell készítsen, a Képviselő-testület
számára.
A települési önkormányzatok évenkénti, gyermekkel kapcsolatos tevékenységéről szóló
beszámolójának kötelező tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza
meg.
Ezek a szempontok az alábbiak:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások
száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága;
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok;
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való
együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
A beszámoló első részében a település demográfiai mutatóit elemezzük.
2014. december 31. napján Kétegyháza állandó lakosságának száma: 3 800 fő volt. Ez a szám a
Kétegyháza területén lakóhellyel rendelkező személyek számát jelenti.
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Településünk lakónépességének száma, vagyis a településünkön lakóhellyel rendelkező, és másutt
tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanitt tartózkodási hellyel
rendelkező személyek együttes száma: 3 699 fő.
Az alábbi, 1. számú diagram településünk állandó lakosságának az öt éves időintervallumban
való változását mutatja be, mely adatsor sajnos továbbra is csökkenő tendenciát mutat.
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1. számú diagram
A 2010. és 2011. évi adatok közötti különbség: 43 fő;
A 2011. és 2012. évi adatok közötti különbség: 26 fő;
A 2012. és 2013. évi adatok közötti különbség: 8 fő;
A 2013. és 2014. évi adatok közötti különbség: 47 fő.
Negatívuma a fenti adatsornak, hogy a 2013. és 2014. évek közötti különbség az előző éveknél
nagyobb lett.
A következő részben tekintsük át Kétegyháza állandó lakosságának korcsoportos és nemek
szerinti bontását az adatok évenkénti összehasonlításával:
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1. számú táblázat
Az adatok tanúsága szerint csak a 61-100 éves korú lakosság száma növekedett 14 fővel.
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A 3 800 fős állandó lakosság családi állapot szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul:
Hajadon
nőtlen
1649

Házas

Özvegy

Elvált

1337

369

420

Házassága Nem ismert
megszűnt
0
25

2. számú táblázat
Ezt követően tekintsük át a részletes korcsoportos bontást a 2. számú diagram segítségével.

Korcsoportos bontás
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2. számú diagram
A fenti adatok az állandó lakosságszámhoz viszonyítva az alábbi eredményt adják:
• 0-3 éves: 4 %;
• 4-14 éves: 11 %;
• 15-18 éves: 5 %;
• 19-62 éves: 60 %;
• 62 éves →: 22 %.
Az oktatási - nevelési intézmények szempontjából releváns adat a 2014. 01. 01. napján fennálló
életkori bontás, amelyet a 3. számú diagram foglal magába.
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0 - 18 évesek életkor szerinti bontása
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3. számú diagram
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre
vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő
kiadás nagysága.
A pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokat, valamint megállapításuk feltételeit a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. Ennek
alapján a pénzbeli és természetbeni ellátások csoportjába
•
•
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény;
óvodáztatási támogatás és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás tartoznak.

A fenti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási támogatás és a rendszeres
pénzbeli támogatás iránti kérelmek elbírálása a gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) számú
Kormányrendelet értelmében a Jegyző hatáskörébe tartoznak.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának elsődleges feltétele, hogy a
gyermeket gondozó család egy főre eső jövedelme ne haladhatja meg a 37. 050.-Ft-ot, egyedül álló
szülő, vagy tartósan beteg gyermeket nevelő család esetében a 39. 900.-Ft-ot, továbbá a gyermeket
gondozó család tagjai külön-külön ne rendelkezzenek a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének húszszorosát (570.000.-Ft), együttvéve pedig hetvenszeresét (1. 995. 000.-Ft)
meghaladó értékű hasznosítható vagyonnal.
Ezen feltételeknek – 2014. évet nyitó adatként – 352 támogatásra jogosult esetében igazolódott
a fennállása. Az év folyamán megállapított esetek száma 372 volt, a határozott idő lejárata miatt
329 jogosultság szűnt meg, így az év végi záróadat 309 rendszeres gyermekvédelmi
megállapítás volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 2014. augusztus 01. napján való
fennállása okán 292 jogosult részére 1.693.600.-Ft, 2014. november 01. napján való jogosultság
fennállása okán 273 jogosult részére 1.583.400.-Ft értékű Erzsébet utalvány került kiosztásra
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(5.800.-Ft/fő). Ennek az összegnek a fedezete teljes mértékben állami támogatás, így ez nem
terheli az Önkormányzat költségvetését.
A gyermekek és ezzel együtt az őket nevelő családok anyagi helyzetének megítéléséhez
hozzájáruló információ a főre eső jövedelem szerinti megoszlása, amely az alábbiak szerint
alakult:
0.-Ft – 14. 149.-Ft közötti jövedelem: 27 jogosult;
14. 250.-Ft – 28. 499.-Ft közötti jövedelem: 226 jogosult;
28. 500.-Ft – 39. 900.-Ft közötti jövedelem: 56 jogosult esetében.

Jogosultak anyagi helyzet szerinti megoszlása
27
56
0.-Ft – 14. 149.-Ft közötti
jövedelem
14. 250.-Ft – 28. 499.-Ft közötti
jövedelem
28. 500.-Ft - 39. 900.-Ft közötti
jövedelem

226

4. számú diagram
A családok anyagi helyzete mellett érdekes adat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő családok gyermekek száma szerinti megoszlása, melyet a 4. számú diagram illusztrál.
Látható, hogy a jogosult családok közel fele megoszlásban 1, egy negyed részben pedig 2
gyermekesek. Egyre kevesebb a három, négy, illetve többgyermekesek száma.

Családok gyermekszám szerinti megoszlása
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5. számú diagram

5

A fenti adatok családszerkezet szerinti megbontását az alábbi diagram mutatja be, mely mutatja,
hogy a gyermekeket nagy számban egyedülálló szülőként nevelik.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek családszerkezet szerint
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6. számú diagram
A jogosultság megállapításához fűződő adat, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása iránti kérelem 2014. évben 7 alkalommal került elutasításra, minden alkalommal
jogszabályban meghatározott egy főre eső felső jövedelemhatár fölötti bevétel miatt. További
sajnálatos tendencia, hogy több kiskorú a 16. életévének betöltését követően befejezte
tanulmányait és közfoglalkoztatotti munkaviszonyt létesített, és ezért került sor az ellátásra való
jogosultság megszüntetésére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján a gyermek, illetve a család
egyéb kedvezményekhez is hozzájut. Ilyen az ingyenes tankönyvellátás és az étkezési térítési díj
fizetése alóli mentesség, amely esetben a kedvezmény mértéke 100% 1-8. osztályig.
A gyermeket nevelő családok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
hiányában is részesülhetnek 50 %-os intézményi étkezési térítési díjkedvezményben, amennyiben:
• három- vagy több gyermeket nevelnek, vagy;
• az érintett gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos.
Ezek a kiadások az oktatási intézmények fenntartóváltása miatt már csak részben – a gyermekek
étkeztetését illetően – terhelik Önkormányzatunkat.
További, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódik a rendszeres pénzbeli ellátás,
amely annak a gyermeket családba fogadó személynek állapítható meg, aki nyugdíjban, vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesül. 2014. évben 2 fő részesült ebben az ellátásban 4 kiskorú
gyermek jogán. A részükre kifizetett támogatás 210. 000.-Ft volt, amely szintén 100%-os állami
támogatással járó ellátás.
A gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) számú Kormányrendelet 2013. 09. 01. napjától
konkretizálta a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet jegyzői hatáskörben való
megállapításának hatáskörét, mellyel párhuzamosan a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve ennek végrehajtási rendelete részletesen
meghatározta a megállapítás feltételeit. Ezek értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres
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gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az
alábbi körülmények közül egy fennáll:
•

a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik;

•

a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy;

•

a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű
• az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az előzőekben meghatározott körülmények közül legalább kettő
együttesen fennáll;
• a nevelésbe vett gyermek;
• az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
Ezen feltételek fennállásával 2014 évben 52 családot érintően 120 esetben történt HH/HHH
megállapítás, amelyből
• 14 hátrányos helyzetű.
o Ebből:
a szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt: 5 esetben;
a szülő(k) vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottság miatt: 6 esetben;
elégtelen a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt: 3 esetben.
•

106 halmozottan hátrányos helyzetű
o Ebből:
szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k) vagy a
családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt: 27 esetben;
szülő(k) vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen
lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt: 5 esetben;
szülő(k) és a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen a
lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt: 49 esetben;
mindhárom feltétel együttes fennállása okán: 25 esetben.
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Más hatóság által megállapított halmozottan hátrányos helyzetű, valamint nyilvántartott nevelésbe
vett gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő nagykorú gyermekek száma: 0 fő.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó ellátási forma az óvodáztatási
támogatás, amelynek alapja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának jegyzői döntésbe
foglalt megállapítása. További feltétel az óvoda által igazolt tény, hogy az érintett gyermek
legkésőbb annak a nevelési évnek a kezdetéig megkezdte a tényleges óvodába járást, amelyben a
betöltötte az ötödik életévét, és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon
keresztül minimum napi hat órát az intézményben töltött, valamint a szülő, a családbafogadó
gyám által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladta meg a
munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25 %-át.
Az első alkalommal biztosított támogatás a jogszabály alapján természetben nyújtott 20. 000.-Ft
értékű hozzájárulás a gyermek óvodáztatásához, továbbiakban pedig 10. 000.-Ft-os pénzbeli
támogatás nyújtható. 2014. év folyamán 3 gyermeket illetően első alkalommal történt
természetbeni juttatás kiutalása a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának közreműködésével
(60. 000.-Ft). Második és további alkalommal való kifizetés pedig 12 gyermeket érintően, 21
alkalommal történt (210. 000.-Ft). Ez összesen 270. 000.-Ft, teljes mértékben állam által
finanszírozott óvodáztatási támogatásra fordított összeget jelentett az elmúlt évben.
A fentiek kiegészítéseképpen el kell mondani, hogy a 2014 évben Polgármester hatáskörébe utalt
önkormányzati támogatások esetében nagy részben történt megállapítás gyermekekre való
tekintettel, úgymint gyógyszerkiváltás, iskolakezdés, élelmiszervásárlás, de ilyen jellegű részletes
adat nem áll rendelkezésre

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok,
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a településen
állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő újszülöttek számára babakelengye
csomagot ajándékoz a mindenkori költségvetési rendeletben elfogadott összegben. Ez 2014.
évben 10. 000.-Ft volt és 16 újszülött vált jogosulttá. Az erre kiadott összeg így 160. 000.-Ft volt.
Településünk a továbbtanuló helyi lakosokat a Bursa Hungarica ösztöndíj programban való
részvétellel támogatja. Ennek keretén belül 13 fő, 305. 000.-Ft összegű támogatása valósult meg
az elmúlt évben.

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
A gyermekekről való gondoskodásnak egy speciális, természetbeni formája a nyári
gyermekétkeztetés, amelynek keretén belül 2014. évben 156 gyermeket étkeztettünk napi
egyszeri meleg étel formájában 54 munkanapon keresztül, 3. 706. 560.-Ft értékben. Ennek helye
az Önkormányzat saját fenntartású iskolai ebédlője volt, ahol az igénybe vevő gyermekeknek
lehetősége volt a nyári szünetben is helyben elfogyasztani az ebédet.
-

családi jogállás rendezése anyakönyvvezetői hatáskörben

A családi jogállás leggyakrabban teljes hatályú apai elismeréssel történik. Ez azt jelenti, hogy a
gyermek születése előtt, vagy azt követően a szülők együttesen megjelennek az arra hatáskörrel
rendelkező hatóságnál és a gyermeket az apa elismeri.
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Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetője 2014. évben 11 esetben
járt el – többségében születendő – gyermek családi jogállásának teljes hatályú apai elismeréssel
történő rendezésében.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
-

a gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a
gyermekjóléti szolgálat munkatársa szociális munkás végzettséggel, személyes segítő kapcsolat
keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítja meg. A
munkatárs rendelkezik azokkal a kommunikációs, szociális, empatikus készségekkel, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a kliensekkel való eredményes kapcsolattartáshoz.
A Gyermekjóléti Szolgálat rendelkezik alapító okirattal, működési engedéllyel, szervezeti és
működési szabályzattal, szakmai programmal, munkaköri leírással.
A feladatellátást meghatározó jogszabályok:
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról;
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet; a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről;
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről;
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról;
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról;
A Gyermekjóléti Szolgálat működési területe: a gyermekjóléti szolgálat alapfeladatait
Kétegyháza nagyközségben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok, gyermekek
esetében látja el.
Alapszolgáltatásunk korra, fajra, nemre, családi állapotra, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül
önkéntes alapon, alanyi jogon és térítésmentesen vehető igénybe.
A Gyermekjóléti Szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely a
családgondozás keretében és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint
látogatja a gondozásban, védelemben részesülő gyermekeket. Életvezetési tanácsadást nyújt annak
érdekében, hogy a szülők nagyobb figyelmet fordítsanak a gyermekek testi-lelki- értelmi-érzelmi
fejlődésére.
Családgondozás: a gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladata.
A családgondozást indokoló tényezők:
• A család részéről önkéntesen, vagy jelzőrendszer jelzése alapján feltárt olyan körülmény,
amelyek nem veszélyeztetik közvetlenül a gyermek fejlődését, de segítséget, támogatást
igényelnek.
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•
•

A gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatba került család, amely segítség nélkül a gyermek
veszélyeztetettségéhez vezetne, ezt azonban a gondozás elkerülhetővé teszi.
A gyermek valamilyen mértékű veszélyeztetettsége, amelyre a jelzőrendszer hívja fel a
figyelmet, illetve valamely hatóság által elindított eljárás következménye, de igénybe
vehető önkéntesen is. Oka leggyakrabban a családok – vagy valamelyik szülő nem
megfelelő, a gyermek egészséges testi – lelki – erkölcsi fejlődését veszélyeztető életvitele,
nehéz anyagi helyzet, nevelési hiányosságok, a gyermek nem elfogadható magatartása és
teljesítménye.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
• A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztető okok
feltárása, javaslat készítés ezek megoldására, együttműködés a közoktatási intézményekkel,
a nevelési tanácsadóval, az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a védőnői szolgálattal,
a háziorvossal, házi gyermekorvossal, valamint más érintett személyekkel és
szervezetekkel.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
• Családgondozás, a család működési zavarainak oldása, elhárítása, családi konfliktusok
megoldásának elősegítése különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás
esetében. Egészségügyi és szociális ellátás, hatósági beavatkozások kezdeményezése, a
védelembe vett gyermek, gondozási és nevelési tervének elkészítése, a szülővel és a
gyermekkel fenntartott segítő kapcsolat során elősegíti a szükséges változások elérését,
javaslatot tesz a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre vagy
annak megváltoztatására.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
• A családgondozás biztosítása a család megfelelő nevelési körülményeinek
megteremtéséhez, javításához és a szülő-gyermek kapcsolat helyreállításához. Javaslatot
tesz a Gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának, módjának megváltoztatására, ha a
szülő körülményeiben, életvitelében változás állt be. A nevelésbevétel felülvizsgálatakor
javaslatot készít a gyermek további sorsát illetően.
• Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év
időtartamra elrendeli a gyermek utógondozását, melynek célja, hogy elősegítse a családi
környezetbe való visszailleszkedést, az önálló élet megkezdését.
A gyermek utógondozását a lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat végzi.
A táblázatból láthatjuk, a 2014-es évben Kétegyházán a Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatba
került gyermekek nem és korcsoport alapján történő megoszlását.
Nem és kor

Összesen
(fiú+lány)

0-2 éves
3-5 éves
6-13 éves
14-17 éves

Összesen:
Ebből lány
Családok száma

Alapellátásb
an
történő
gondozás
2
6
18
17
43
22
21

Védelemb
e vétel
1
2
6
8
17
7
5

Ideiglenes
hatállyal
elhelyezett

3
1
4
2
3

Nevelésb
e vett

2
1
3
1
3

Összesen
3
8
29
27
67
32
32

3. számú táblázat
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A korcsoportokat vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb probléma még mindig az iskoláskorú
gyermekek körében észlelhető, amely leginkább az iskolai hiányzásokból adódik.
A probléma megszüntetését célozta több törvény egymáshoz kapcsolódó változása; a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény és a közoktatásról 1993. évi LXXIX. törvény. A módosítás
lényege az igazolatlan iskolai hiányzások védelembe vétellel és iskoláztatási támogatás
megvonással történő szankcionálása. A törvényi változás a tankötelezettség teljesítésének javulását
hozta.
A következő táblázatban látható négy év adatai közötti eltérés. Az alapellátásban gondozott
gyermekek száma nem változott, a védelembe vett gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat,
a nevelésbe vett gyermekek száma felére csökkent a tavalyi évhez képest.
Év

Alapellátás
gyermek/család

Védelembe vett
gyermek/család

Nevelésbe vett
gyermek/család

2011

80/24

26/11

11/5

2012

74/35

27/10

10/5

2013

42/23

31/11

6/3

2014

43/21

17/5

3/3

4. számú táblázat
A nyilvántartásban szereplő gyermekek száma csökkenést mutat, amelynek oka egyrészt az
érintett gyermekek egy része betöltötte a 18. életévét, másrészt csökkent a szolgálat látókörébe
került esetek száma.
A gyermekjóléti szolgáltatás az esetlezárást követően az alábbi okok miatt következhet be:
• eredményes családgondozás;
• a gyermek nagykorúvá válása;
• lakóhelyváltozás miatt az illetékességünk megszűnik.
•
2014-es évben az alábbi módon alakultak az esetlezárási adatok:
• 4 család 4 gyermeke esetében az eredményes családgondozásnak köszönhetően az esetek
lezárásra kerülhettek.
• 8 család 8 gyermeke tekintetében a nagykorúvá válásuk eredményezte, hogy kikerültek a
gyermekjóléti szolgáltatás látóköréből.
• 4 család 11 gyermeke esetében a család elköltözése miatt illetékességünk megszűnt.
Alapellátás keretében 9 új eset került a szolgálat nyilvántartásába.
A veszélyeztetettség kialakulásában 2014-ben főként anyagi és környezeti okok szerepeltek.
Környezeti okok a gyermeket gondozó szülők nevelési tevékenységében lévő okok: ezek
leggyakrabban az elhanyagolás, mentálhigiénés problémák, szülők életmódja, családi krízis,
munkanélküliség, stb.
Az évi közmunkaprogram által rendeződnek az egyének, a családok jövedelmi viszonyai, de ennek
ellenére vannak visszatérő problémák, azonban az előző évi adatokhoz viszonyítva csökkenést
mutat az anyagi, megélhetési problémákkal hozzánk forduló személyek száma.
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Gyakran találkozunk olyan családokkal, ahol minkét szülő dolgozik és mégis anyagi gondokkal
küszködnek, mert a munkabérük töredékét kapják kézhez. Ennek oka, hogy korábban
felhalmozott tartozásokat, a munkáltató levonja.
Segítségnyújtásunk – többek között - kiterjed a kliensek ügyintézésében történő közreműködésre,
helyi szociális kérelmekkel, segélyekkel kapcsolatos ügyek bonyolítására.
Az alábbi tábla a szolgálat által kezelt esetek probléma típus szerinti bontását mutatja.

Probléma típusa

Kezelt
problémák
száma
(halmozott)

Ellátott
gyermekek
száma

Anyagi (megélhetési, lakhatási stb)

81

12

Gyermeknevelési

64

30

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

3

1

Magatartászavar, teljesítményzavar

19

9

Családi konfliktus

5

2

Szülők vagy család életvitele

16

Szülői elhanyagolás

33

13

Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
Fogyatékosság, retardáció

6

Szenvedélybetegség
Összesen:

227

67

5. számú táblázat
Lakáskörülmények miatt akkor kerül veszélyeztetett helyzetbe a kiskorú gyermek, ha
kedvezőtlenek a lakás tárgyi körülményei, egészségtelen lakásviszonyok állnak fent (pl. fűtés
hiánya, villany, víz). Ezeken a problémákon az Önkormányzattal való együttműködés keretén
belül tudunk segíteni (tűzifajuttatás, lakásfenntartási támogatás szolgáltatóhoz utalása a klienssel
való egyeztetést követően, önkormányzati segély igénylésében és felhasználásában való részvétel).
Eseteink között emelkedett számban fordul elő a szülők részéről gyermeknevelési, a gyermekek
részéről magatartási probléma. Nagy hangsúlyt fektettünk a szülői elhanyagolásból adódó
problémák kezelésére, a gyermek alapvető szükségletei kielégítésében való segítségnyújtásra.
Családlátogatásaink általános célja, hogy a családokat, gyermekeket saját lakókörnyezetükben
megismerjük, életvitelük, életkörülményeik, szokásaik előttünk ismertté váljanak.
A gyermek megfelelő táplálásának, öltöztetésének és védelmének elmulasztása, de számos más
forma is előfordul. A szülő elmulasztja a gyermek számára a megelőző orvosi ellátást, így a
védőoltások és a rutin fizikális vizsgálatok biztosítását. Késedelmesen keresi fel az orvost a
gyermek betegsége esetén, s ezzel súlyosabb állapot kialakulását idézheti elő, vagy hanyagságával a
gyermek életét kockáztatja.
További gyakori okként említhető az indokolatlan iskolai hiányzás, szülői hanyagság miatt. Iskolai
hiányzás esetén a közoktatási intézménnyel és a családdal haladéktalanul megtörténik a
kapcsolatfelvétel.
Ritkább esetben, felügyelet nélkül hagyott gyermek.
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Az egyik leggyakrabban előforduló probléma a családok helytelen értékrend felállítása, s ennek
részbeni következménye az anyagi, megélhetési gond. Döntő kérdés, hogy amennyiben a család
nem tudja biztosítani a gyermek neveléséhez szükséges alapvető feltételeket, akkor hogyan és
milyen mértékben kell belépni és segítséget nyújtani a gyermek a család számára.
Nagy a jelentősége az iskolai kedvezményes vagy ingyenes étkeztetésnek, de ez még nem oldja
meg a lakáskörülményeket, a téli fűtést, a nyugodt tanulási feltételeket. Fontos, a családdal való
kapcsolatfelvétel során a bizalom kialakítása, hogy a szülők és a gyermek elfogadja a
segítségnyújtást.
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója jelzés, írásos anyag nélkül nem keresheti fel a családot,
hisz ok nélkül nem léphet be egy család intim szférájába. Az írásos jelzést a jogszabályi háttér is
előírja. 2014-ben a jelzések minden esetben írásos formában történtek.
A családot tájékoztatjuk a gyermekjóléti szolgálat feltételéről, tartalmáról, a gyermekek jogairól a
szülői kötelezettségről, a vezetendő nyilvántartásról, adatlapokról. Az eredményes
gyermekvédelmi munka érdekében gondozási tervet készítünk, mely tartalmazza a célt, a
felelősöket, a vállalt feladatokat és a határidőt. A gondozási terv konkrét feladatokat tartalmaz,
amelynek követésével a gyermek veszélyeztetettségének megszűnése valószínűsíthető.
Amennyiben a szülő vagy a gyermek együttműködése nem megfelelő és a veszélyeztetettség nem
szüntethető meg alapellátás keretein belül, a gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a Gyámhatóság
felé a gyermek, védelembe vételére.
A védelembe vétel során a családgondozóval való együttműködés kötelező, a családgondozó a
védelembe vételi határozat alapján egyéni gondozási-nevelési tervet készít. A védelembe vétel
hatékonyságát a Gyámhatóság legalább évente egy alkalommal felülvizsgálja. A családgondozó a
felülvizsgálat során helyzetértékelést készít a védelembe vétel körében végzett családgondozói
tevékenységről, és megalapozott javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy
megszüntetésére, továbbá szükség esetén más gyermekvédelmi intézkedésre.
A védelembe vételi felülvizsgálat és a javaslat elkészítésénél is fontos szerepet kapnak a
jelzőrendszeri tagok, mivel annak fenntartása illetve megszüntetése is megalapozottnak kell
lennie. A Gyámhivatal a jelzőrendszeri tagok véleménye, a szülők és a gyermek meghallgatása
illetve a családgondozó javaslata alapján dönt.
A Gyermekjóléti Szolgálat a védelembe vételi javaslathoz csatolja az érintett család lakcímén
készült környezettanulmányt.
Az alábbi táblázat 2014. december 31-én nyilvántartott kiskorúak veszélyeztetettségének fő oka
szerinti megosztását láthatjuk.
Sorszá
m

Okok

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma
Környezeti főcsoport összesen
nevelési probléma
szülők, család életvitele
családi konfliktus
Ebből szülő(k) betegsége
(2-ből) gyermek családon belüli fizikai
gyermek családon belüli lelki
gyermek családon belüli szexuális
gyermek fizikai

A
A
veszélyezt
veszélyezt
etettség
etettség fő
halmozott
oka
okai
41
27
52
5
11
2
2
3
6
bántalmazása
elhanyagolása

13

13
13

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

gyermek lelki
egyéb személyek, rokonok általi
veszélyeztetés
iskolai kirekesztés, erőszak
kortárs csoport negatív hatása
elégtelen lakáskörülmények
kilakoltatás veszélye
munkanélküliség
Magatartási főcsoport összesen
gyermekintézménybe való
beilleszkedési nehézség
aszociális/antiszociális viselkedés
Ebből drogfogyasztás
(18alkoholfogyasztás
ból)
játékszenvedély
csavargás
tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra
és egyéb)
Egészségi főcsoport összesen
Ebből tartós betegség
26fogyatékosság
ból)
magatartás-vagy tanulási zavar
Anyagi főcsoport

2
1
4
4

12
1
4
12

1

2

2

2

1

3
5
7
3
4
25
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6. számú táblázat
A problémák megoldását célzó szakmai tevékenységek számát az alábbi táblázat mutatja.
Megnevezés
Információnyújtás
Tanácsadás
Segítő beszélgetés
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Családlátogatás
Közvetítés más szolgáltatásba
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (átmeneti
nevelésbe vétel)
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (védelembe
vétel)
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel
Konfliktuskezelés
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés
Adományozás
Szociális váltsághelyzetben lévő várandós anya
gondozása
Összesen

Szakmai
tevékenységek
száma
245
128
5
162
152
32
3

Ellátott
gyermekek
száma
87
54
3
65
79
25
3

10

22

4

3

6
2

3

44
4

30
1

797

375

7. számú táblázat
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Korábbi évekhez ellentétben 2014-ben a szociális válságban lévő várandós anyával kapcsolatosan
nem érkezett jelzés. Egy kiskorú édesanya volt a látókörünkben, aki a tavalyi évben házasságot
kötött és ezáltal nagykorúvá vált és mivel egyéb probléma nem merült fel a családba, az eset
lezárásra került.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának feladata, hogy az nevelésben lévő gyermekek
családjaival intenzív családgondozás segítségével felkészítse a gyermek családba történő
visszahelyezését. 2014-ben három család ilyen család volt a látókörünkben. A gyermek-szülő
kapcsolattartásának fenntartására ösztönözzük a szülőket, megakadályozva ezzel az érzelmi
elszakadást. Egy esetben a gyermek betöltötte a 18-dik életévét és visszakerült a családban, az
utógondozást nem kérte. A másik két esetben a szülők és a családgondozó együttműködése
nehézkes, a gyerekeknek a családba való visszakerülésének csekély az esélye.
A Gyermekjóléti Szolgálat a Gyámhivatal megkeresésére rendszeresen készít
környezettanulmányt a családba fogadott gyermek és a gyám lakcímén. Amennyiben a családba
fogadott gyermekkel kapcsolatba nem merül, fel probléma a Gyermekjóléti Szolgálat
nyilvántartásába külön nem vezetünk, róluk dokumentációt illetve nem kerül gondozásba. A
tavalyi évben 4 családba fogadott gyermek (2 család) esetében végeztünk családgondozást. Mind a
négy esetben alapellátás keretein belül gondoztuk a családot.
A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a településen élő gyermekek
veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése, melynek legalapvetőbb formája a jelzőrendszer
működtetése.
• Kétegyházán a jelzőrendszeri tagok:
• Jegyző
• Bölcsőde;
• Önkormányzati Óvoda
• Román Nemzetiségi Óvoda
• Román Nemzetiségi Általános Iskola;
• Márki Sándor Általános Iskola;
• Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium;
• Védőnői Szolgálat;
• háziorvosok;
• a rendőrség munkatársai;
• helyi civil szervezetek. (Családi Egyesület, Sérült Fiatalok Egyesülete)
Rendszeres kapcsolatban állunk a Gyámhivatallal és a Pándy Kálmán Kórház szociális
munkásaival.
A jelzőrendszeri tagok közül a közoktatási intézményektől érkezett a legtöbb jelzés. Ezek
többségét az iskolai hiányzások alkotják.
2014. évi jelzések, összehasonlítva az előző évekkel.
Jelzést adó

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Egészségügyi szolgáltató

10

5

12

20

3

4

Ebből védőnői jelzés

7

1

12

19

1

3

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 2
szolgálat

2

1

1

-

3

Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtok -

-

1

1

-

Közoktatási intézmény

98

11

10

48

44

47
15

Rendőrség

4

-

1

Ügyészség, bíróság

-

-

3

-

2

-

Pártfogó felügyelet

3

13

6

Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány -

-

-

-

Áldozatsegítés

1

-

-

-

Állampolgár

9

2

-

4

-

Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal

41

7

24

16

2

2

Összesen

111

114

55

55

66

62

8. számú táblázat
A 62 jelzésből a helyi jelzőrendszer tagjaitól 44 jelzés érkezett, a Gyulai Rendőrkapitányság 4
esetben jelzett.
Két gyermek került a látókörünkbe úgy, hogy más Gyermekjóléti Szolgálat megküldte a jelzést,
vagyis a család ideköltözésük előtt is más településen a gyermekjólét látószögében voltak.
Rendszeresen kapunk jelzéseket a környékbeli középfokú oktatási intézményektől, az általuk
észlelt, főleg igazolatlan hiányzással kapcsolatos problémákról. Előfordul, hogy már nem
tankötelezett gyermekről is érkezik jelzés az iskolából. Ebben az esetben is felkeressük a családot,
de ha egyéb probléma nem merül fel, akkor tájékoztatjuk az iskolát, hogy milyen ok miatt nem
folytatja a gyermek a tanulmányait. Gyakran tapasztaljuk, hogy a 16 életévét betöltött nem
tanköteles gyermekek iskolai tanulmányaikat nem fejezik be, hanem a közmunka programba
kezdenek el dolgozni. Ezzel enyhítik ugyan a család anyagi problémáit, de hosszú távon
fontosabb lenne, ha elsősorban tanulmányaikat befejeznék.
A jelzőrendszerről készült írásos tájékoztató a területenként beküldött írásbeli beszámolók alapján
az alábbi képet mutatja.
-

Védőnői Szolgálat

A védőnői szolgálat két körzetben látja el a feladatokat.
I.
körzetben 2014 év december 31-én 92 gyermek gondozott volt nyilvántartva, II.-es
körzetben 88 gyermek. A szociális veszélyeztetettség az I-es körzetben 8 gyermeket érintett, a IIes körzetben 18 gyermeket. 2014-ben 3 esetben történt írásos megkeresés a Gyermekjóléti
Szolgálat felé, ez kissé több mint 2013-ban.
A jelzések a gyermekelhanyagolással összefüggésben történtek.
A Gyermekjóléti Szolgálat felé, a szakmai előírásnak megfelelően írásban történt a jelzés. A
gyermekjóléti Szolgálat mindhárom esetben írásban jelzett vissza.
A területi védőnői gondozás összefoglalása 2014.12.31. állás szerint:
Gondozott családok
száma
Kétegyháza 1-es körzet
Kétegyháza 2-es körzet

78
70

Gondozott 07 évesek
száma
92
88

Veszélyeztetettek
száma
(egészségügyi és
szociális okból)
8
18

9. számú táblázat
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A várandósszám 2014.12.31-én: I. körzet: 7 fő, nem volt veszélyeztetett kismama szociális okból.
II. körzet: 5 fő, szociális okból 2 fő volt veszélyeztetett. Kiskorú várandósgondozás nem volt.
A szülőkkel a kapcsolatot a védőnő személyesen tartja. Azokban az esetben, ahol igazolni
szükséges a szülő tájékoztatását, ott írásban történik. Ilyen esetek: a védőoltási idézések és a
tetvesség esetén az írásos tájékoztatók
A családlátogatások száma: 2014 Kétegyháza I.-es körzetében 349, Kétegyháza II-es körzetében
312 családlátogatás történt.
A jelzőrendszer tagjaival a kapcsolattartás folyamatos, mivel az óvodában, iskolában a
problémákat rendszeresen jelzik a szolgálat felé, ezek leginkább higiéniával kapcsolatos
problémák. A gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolattartás jó, mivel sajnos nagyon sok olyan
gyermek él a községben, akiket közösen kell gondoznunk. Újabb gond a gyermekek korai
fejlesztésének megoldása, amit sok esetben a gyermekjóléti szolgálat munkatársa segítségével
tudunk koordinálni.
Iskolai tevékenység részei a szűrővizsgálatok, a tetvesség ellenőrzése, valamint rendszeres
egészségfejlesztés. A pedagógiai szakszolgálat munkája nagyon fontos az óvodában, iskolában,
különösen a hátrányos helyzetű és még valamilyen tanulási problémával küzdő gyermekek
fejlesztésében. Sok esetben volt példa együttműködésre, akár a problémás esetek feltárásában is.
-

Háziorvosok

Kétegyházán három háziorvos tartozik a jelzőrendszer tagjaihoz.
Az egyik háziorvosi körzetben a praxis létszáma 964 fő, ebből 18 év alatti 175 fő. Éves
betegforgalom 18 év alatti körében 1350 eset volt. A felső légúti betegségek és a gasztroenterális
betegségek voltak a legjellemzőbbek. A krónikus gondozott betegségekből az anyagcsere
betegségek, asthma bronchiale-atópia emelendő ki.
A jellemző betegségek okai (elhanyagolás, gondatlan ápolás, egészségügyi ismeretek hiánya, anyagi
problémák, elégtelen /helytelen táplálkozás) bizonyos családoknál előfordul.
Két – három alkalommal élt jelzéssel a Szolgálat felé, egyszer vett rész esetmegbeszélésen. Egy
esetben sem tapasztalt bántalmazásra utaló jeleket. Megítélése szerint a jelzőrendszer működése
megfelelő. A gyermekek helyzetének javítása érdekében az eddigiek folytatása javasolt.
A másik körzetben a legjellemzőbb az obesitás, mely 0-18 éves korig kb. 30%. Jellemző
betegségek: tejcukor, fructóz intolerancia, asthma bronchiále, elvétve 1-1 hypertonia. A jellemző
betegségek okai a helytelen táplálkozás. Bántalmazásra utaló jeleket itt sem tapasztalt a háziorvos.
A Gyermekjóléti Szolgálathoz a tavalyi évben egy alkalommal írásban jelzett. A háziorvos a
jelzőrendszeri tagokat együttműködőnek tartja.
-

Bölcsőde

A helyi bölcsödében 2014 évben 58 gyermek járt, jelenleg 25 fő. Hátrányos és halmozottan
helyzetű gyermekek nincsenek, veszélyeztetett 3 gyermek. A szülőkkel való kapcsolattartás a
szülői értekezleten, valamint a napi találkozások alkalmával történik. Az elmúlt évben 1 esetben
anyagi, 1 esetet tapasztaltak ahol egészségügyi veszélyeztetettség állt fent, egy esetben tapasztaltak
bántalmazásra utaló jeleket.
A Gyermekjóléti Szolgálatnak két esetben jeleztek. Két esetben kellett más szakembert bevonni.
A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködése véleményük szerint megfelelőnek mondható.
Több szabadidős programot is szerveztek: családi nap, ünnepek alkalmával zárt körben
szervezték meg a programokat.
A bölcsőde az érintett gyermekekről vezet az ajánlásnak megfelelő dokumentációt és a
gyermekvédelemmel kapcsolatos információk is eljutnak, időben megkapják a kiküldött határidős
értesítéseket.
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-

Önkormányzati Óvoda

Az Önkormányzati Óvodába járó gyermekek száma 38 fő. Hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma 10 fő. Veszélyeztetett gyermek nincs, ezért gyermekvédelmi céllal
látogatott családlátogatás nem történt.
A kapcsolattartás a szülőkkel folyamatos, érkezéskor, távozáskor, értekezleteken történt. A tavalyi
évben nem tapasztaltak anyagi, jogi, párkapcsolati, egészségügyi veszélyeztetettséget és egyéb
problémát. A gyermekjóléti szolgálathoz nem jeleztek.
Véleményük szerint a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködése jó.
Szabadidős és preventív gyermekprogramokat szerveztek: Egészséges életmódra nevelés,
játékkuckó, családi nap, közlekedési ismeretek (rendőrség bevonásával), bábelőadások szervezése,
gyereknap.
Az intézményvezető látja el a gyermekvédelemmel kapcsolatos teendőket. Beszámolójuk szerint
minden gyermekvédelemmel kapcsolatos információt megkapnak és időben megkapják a
kiküldött értesítéseket.
-

Román Nemzetiségi Óvoda

A Román Nemzetiségi Óvodába járó gyermekeinek száma 63 fő. Ebből hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű 18 gyermek.
Veszélyeztetett gyermek nincs. Gyermekvédelmi céllal nem történt családlátogatás a tavalyi évben.
A szülőkkel igény szerint, fogató órán, egyéni beszélgetés illetve szülői értekezleten történik a
kapcsolattartás. A Gyermekjóléti Szolgálat felé a tavalyi évben nem jeleztek.
A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködését megfelelőnek látják.
Szabadidős és preventív tevékenységeket szerveztek: pl. Egészség nap, kirándulások.
Az intézményben a gyermekvédelmi feladatok ellátása az óvodavezető munkakörébe helyezett
feladat, amelyet a szülőkkel való folyamatos találkozás, illetve szükség szerinti megbeszélés útján
lát el.

- Román Nemzetiségi Általános Iskola
Az iskolában tanuló diákok száma 152 fő. Ebből alsó tagozatos 83 fő, felső tagozatos 69 fő. Az
iskola által hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 41
HH- s 22 fő (alsó 13 fő, felső 9 fő), HHH-s 19 fő (13 alsó, 6 fő felső).
Az iskolába járó gyermekek közül 10 veszélyeztetett volt.
Napközisek száma: alsó tagozatosok: 79 fő, tanulószoba: 15 fő.
Korrepetálásban részesülő gyermekek az alsó tagozatosok közül 37 tanuló, felsőben 30 fő. Az
erre fordított órák száma hetente 4 óra.
Észlelt problémák száma 3, melynek jellege, igazolatlan hiányzás, házirend megsértése. Két
gyermek a mulasztott órák miatt javítóvizsgát tett.
Az elmúlt évben az ifjúságvédelmi felelős vagy az osztályfőnök által felkeresett családok száma
két alkalommal történt.
A gyermekjóléti szolgálat felé is két esetben jelzett az iskola és két esetben vettek részt
esetmegbeszélésen.
Kapcsolattartás az alsós korosztály szüleivel naponta történik. A nagyobb gyermekek szülei nem
igazán keresik a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelőssel.
Nem volt olyan eset, amikor a gyermeket más szakemberhez kellett volna küldeni.
Az iskolához a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk eljutnak és időben megkapják a
kiküldött értesítéseket is.
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- Márki Sándor Általános Iskola
A Márki Sándor Általános Iskolában tanuló diákok száma 2014.október 1-i állapot szerint 110 fő
volt. Ebből 54 fő alsó tagozatos, 56 fő felső tagozatos. Hátrányos és halmozottan hátrányos
tanulók száma 43. A veszélyeztetett tanulók száma 8. Napközisek száma 50. Korrepetálásban
részesülő gyermekek száma: 92 fő, az erre fordított órák száma havonta 64 óra.
Észlelt problémák száma: 35, melynek jellege: mulasztások, hiányzások. Mulasztott órák miatt
senki nem ismételt osztályt.
Az ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök által felkeresett családok száma 30 család, családlátogatási
alkalmak száma 47.
2 esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé, két esetben vettek részt esetmegbeszélésen vagy
szóbeli konzultáción. Egy gyermeket kellett továbbküldeni más szakemberhez. (pszichológus).
A szülőknek lehetősége van kapcsolatot tartani az iskolával szülői értekezlet, fogadó órák során.
A pedagógusok felkeresik a családokat, viszont a szülők többsége nem érdeklődik a gyermeke
felől.
A Márki Sándor Általános Iskolához is eljutnak a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk és
a kiküldött értesítéseket is megkapják időben.
A gyermekek helyzetének javítása érdekében az iskola a szülői felelősségtudat erősítését javasolja
direkt módszerekkel.
-

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma 17 fő (jelenlegi adat). Ebből
veszélyeztetett tanuló 11 fő.
A veszélyeztetettség a család anyagi helyzete alapján valósult meg.(GYVK, HH, HHH)
Az iskolában jelenleg nincs magántanuló.
Az észlelt problémák jellege késések, mulasztások, magatartási és tanulmányi problémák.
Mulasztott órák miatt nem történt osztályismétlés. Felkeresett családok száma kettő.
A Gyermekjóléti Szolgálat felé 14 esetben történt jelzés.
A kapcsolattartás a szülőkkel több módon valósul meg. Például szülői értekezleten, fogadó
órákon, családlátogatások, egyéni beszélgetések személyesen alkalmával vagy telefonon. Digitális
naplón keresztül történő értesítés, rendezvények alkalmával. (szalagavató, tanévnyitó, tanévzáró
ünnepségek). A szülők többsége hatékonyan támogatja gyermeke fejlődését, tanulmányi
munkáját, továbbtanulását. A szülőknek jó a kapcsolatuk az iskolával.
Az iskola hat alkalommal vett részt jelzőrendszeri megbeszélésen, szóbeli konzultáción, a
jelzőrendszer működését megfelelőnek tartják.
-

Gyulai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

A Gyámhivatal beszámolója alapján a tárgyévre vonatkozóan a családba fogadott gyermekek
száma 13 volt.
Az elmúlt évben 8 gyermek veszélyeztetése miatt indult új eljárás a Gyámhivatalnál. A 8 főből 3
gyermek esetében került sor az eljárás megszüntetésére tekintettel arra, hogy a veszélyeztetés nem
állt fenn. Az új védelembe vételi eljárás és a felülvizsgálat során 2014. évben 15 gyermek volt
védelembe véve. 3 fő esetében került sor az ideiglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre nem
került sor.
A Gyermekjóléti Szolgálat az esetmegbeszélésekkel, a többszöri azonnali környezettanulmányok
elkészítésével, a családok feltérképezésével nagymértékben segítette a gyámhivatal munkáját.
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A Gyámhivatal a felmerülő problémák megoldásához, a prevenció érdekében szükségesnek tartja
a Szülők Iskolájának, a Biztos Kezdet Gyerekház és a Családok Átmeneti Otthonának
létrehozását.

A Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolata teljes mértékben megfelelő.
A beszámolók alapján elmondható, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai a legtöbb esetben
szoros együttműködésben oldják meg a felmerülő problémákat a veszélyeztetett gyermekek,
családok vonatkozásában. Első körben a maguk hatáskörében tesznek lépéseket és ha már a
probléma meghaladja a kompetenciájukat, akkor jelzéssel élnek a gyermekjóléti szolgálat felé.
A gyermekjóléti szolgálat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kész szorosan együttműködni
az észlelő-jelzőrendszer tagjaival a nagyobb hatékonyság érdekében.
A gyermekvédelem – a tagok beszámolója alapján - Kétegyházán jól működik.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása
2014. évben egy alkalommal történt hatósági ellenőrzés az I. fokú gyámhatósági tevékenységét
illetően a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részéről.
A jogszerűségi ellenőrzés tárgya 2013.08.01. napja és 2014.03.31. napja közötti időszakban
egyrészt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak természetbeni juttatásának, az
Erzsébet utalványnak az igénylésének, biztosításának, kézbesítésének módjára, illetve azok
visszaváltására vonatkozó eljárás rendjére vonatkozott. Ennek vizsgálata során megállapítást
nyert, hogy az igénylés a MÁK elektronikus rendszerén keresztül, az erre rendszeresített
formanyomtatványon történt, az első igény esetében határidőn belül, a pótigényt illetően azonban
a késedelem okának írásos jelzése mellett – de határidőn túl került sor, a kifizetéshez alkalmazott
lista a WINSZOC programban készült, a jogosultsági adatokat és aláírási helyeket egyaránt
tartalmazva, átvételi meghatalmazásokkal kiegészítve. Az utalványok átadása időpontjáról való
tájékoztatás módja – a hivatali kézbesítő útján történő értesítés – megfelelő módként került
feltüntetésre a jegyzőkönyvben.
Összegzéseképpen a jogszerűségi ellenőrzés során az Erzsébet utalványok igénylésére,
biztosítására, kézbesítési módjára, illetve azok visszaváltására vonatkozó eljárás során – a
késedelmesen benyújtott pótigény kivételével megállapítást nyert a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendeletben
meghatározottak teljesülése.
Az ellenőrzés másik tárgya – ugyancsak a fenti időszakra vonatkozóan – a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre nagykorúként jogosultakat érintő eljárások vizsgálata volt. Ennek
során az eljáró hatóság a szúrópróbaszerűen kiválasztott I. fokú gyámhatósági ügyiratok alapos
áttanulmányozását követően felügyeleti intézkedést, megsemmisítést, megváltoztatást nem
foganatosított.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
A helyi gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek védelmével foglalkozó hatóságok közötti még
szorosabb együttműködés kiépítése és fenntartása, továbbá a gyermekekkel kapcsolatos
problémákkal küzdő szülők számára összejövetelek szervezése az esetleges közös problémák
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megoldására vonatkozó módszerek kialakítása céljából.

6. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (éves beszámoló a Gyulai
Rendőrkapitányság részéről)
- 6/1. A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt szabálysértések és
bűnelkövetések száma:
Az értékelt időszakban 85 kiskorú személy ellen indított a hatóság eljárást, melyből:
a. szabálysértés: 50 esetben (ebből 45 fő fiatalkorú és 5 fő gyermekkorú eljárás alá vont személy
volt)
b. vétség: 30 esetben
c. bűntett: 2 esetben
d. gyermekkor miatt megszüntetett: 3 esetben fordult elő.
Területi megosztásban: a. Szabálysértés elkövetők: 41 fő Gyula, 7 fő Elek, 2 fő Kétegyháza
b. Bűntett elkövetők: 0 fő Gyula, 2 fő Elek, 0 fő Kétegyháza
c. Vétséget elkövetők: 21 fő Gyula, 6 fő Elek, 3 fő Kétegyháza
A gyermekkorú elkövetők főként szabálysértéseket és vétségeket követtek el. A büntetőeljárás
velük szemben - büntethetőséget kizáró ok miatt - megszüntetésre került.
6/2. Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében:
A gyermekkorúak körében továbbra is a szabálysértések elkövetése a jellemző, sok esetben
tevékeny megbánás nélkül. Ezek a szabálysértések: kisebb értéktárgyak eltulajdonítása.
6/3. Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében:
A fiatalkorúaknál a legjellemzőbb bűncselekményi kategóriák az egymás értéktárgyainak
eltulajdonítása, egymás tettleges bántalmazása, szórakozás utáni garázdaság, felnőttek, nevelőik
bántalmazása. Jellemző rájuk a mértéktelen alkoholfogyasztás, valamint az új pszichoaktív
anyagok fogyasztása. Az elvonási tünetek jelentkezésekor cselekményeiket egyre agresszívebben
hajtják végre, több kárt okoznak a sértetteknek, fizikailag és lelkileg egyaránt.
6/4. A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen:
2014-ban illetékességi területen 57 esetben intézkedett a hatóság családon belüli erőszakkal
kapcsolatos ügyek miatt, ebből 35 esetben indított a Gyulai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
büntetőeljárást.
A családon belüli erőszakkal érintett cselekmények területi megosztása: 33 eset Gyula, 15 eset
Elek, 9 eset Kétegyháza.
6/5. A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok:
Kábítószer terjesztésével, vagy fogyasztásával kapcsolatosan a Gyulai Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya 2014-ban 54 esetben indított büntetőeljárást. Ebből 5 olyan eljárás indult, melyben
fiatalkorú volt a gyanúsított. Az 54 ügyből, 13 esetben a nyomozás felfüggesztésre került elterelés
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miatt.
6/6. Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok:
A bűnmegelőzés szempontjából a Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2013
november óta két fő bűnmegelőzési főelőadó tevékenykedik. A létszám bővülésnek
köszönhetően Gyulán minden Általános Iskolában rendeltetésszerűen működik a DADA
program, a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja. Illetékességi területen azokban az
iskolákban, ahol nem működik a DADA program folyamatos jelleggel bűn-és balesetmegelőzési
előadást tartanak.
Az előző évhez hasonlóan lakossági fórumokon vettünk részt, ahol megállapítást nyert, hogy a
szülőkkel együtt hatékonyabb lehet a prevenciós tevékenység. Erre reagálva a Rendőrség új
programot indított 2014. szeptembertől a „Szülők Családok együtt a Rendőrséggel a
drogmegelőzésért” címmel.
A program célja, a szülőkkel való kapcsolatfelvétel, tájékoztató előadások tartása, folyamatos
elérhetőség azok számára, akik segítségre szorulnak az adott téma kapcsán- e-mail, telefon,
személyes és telefonos fogadóórák biztosítása-, megoldási lehetőségek felsorakoztatása.
Megkeresésre 2014 szeptemberétől 4 oktatási intézményben tartottak előadást szülői
értekezleteken, ahol a szülők aktívan vettek részt.
6/7. Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé:
Hatóságunk a Gyulai Gyermekjóléti Szolgálat felé családon belüli erőszakos cselekmény miatt 12
esetben, az eleki valamint a kétegyházi Gyermekjóléti Szolgálathoz 2 illetve 1 alkalommal jelezett.
Azokban az esetekben is tájékoztatjuk az adott Gyermekjóléti Szolgálatot illetve a Gyámhivatalt,
amikor a kiskorú bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetőjévé vagy sértettjévé válik.
Kapitányságunk bűnügyi és szabálysértési osztályai összesen a 2014-as évben 31 esetben küldött a
jelzést.
6/8. Hány esetben vett részt jelzőrendszeri megbeszélésen?
Az elmúlt évben a Gyulai Rendőrkapitányság részéről minden alkalommal részt vett a
jelzőrendszeri megbeszélésen.
6/9. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen vett részt, és mikor?
A 2014-as évben nem vettünk részt gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen.
6/10. Hogyan valósul meg kapcsolata a gyermekjóléti szolgálattal?
A rendőrkapitányság munkatársainak személyes kapcsolatuk van az illetékességi területükön
működő gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, ezért szoros együttműködés alakult ki az
intézmények között. Egyes esetekben az írásos tájékoztatás előtt, személyesen vagy telefonon is
konzultálunk egymással.
6/11. Javaslatok a gyermek- és fiatalkorúak védelmének javítása érdekében:
Tapasztalatuk szerint a Gyulai Rendőrkapitányság illetékességi területén a gyermek és
fiatalkorúakkal kapcsolatos prevenciós tevékenység megfelelő.
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