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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése rendelkezése alapján, „a helyi önkormányzat a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön
jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselőtestület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A
gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a
helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a
gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” (gyámhivatal alatt a
Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályát kell érteni)
A többször módosított, gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tételesen
meghatározza a tartalmi követelményeket a helyi önkormányzatok számára, a Gyvt. 96. § (6)
bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységét, több
intézmény munkáját összehangolva és irányítva, illetve intézményekkel és szervezetekkel
együttműködve végzi.
A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban, az Igazgatási
államigazgatási hatósági feladatot végez a szociális csoport.

Osztály

szervezetében

Nem hatósági feladatellátás keretében végeznek gyermekvédelmi tevékenységet:
Védőnői szolgálatok
Füzesgyarmati Bölcsőde
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola (állami
fenntartású) intézménynél az iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelős,
Füzesgyarmati „lurkófalva” Óvoda, intézménynél a gyermekvédelmi felelős
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZI)
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység feladatellátói gyermekvédelmi
jelzőrendszer keretében folyamatosan tartják a kapcsolatot, és egymás felé jelzéssel élnek.
A járási gyámhatósági szervezetekkel szoros, napi kapcsolatban vannak. Az
információáramlást segíti elő a rendszeres időszakonkénti szervezett gyermekvédelmi
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konzultáció, az ESZI által – évente hat alkalommal - összehívott értekezlet ahol a területek
képviselői egyeztetik az aktuális feladatokat és nagyon sok hasznos, a gyermekvédelmi
munkát segítő információhoz jutnak.
Az átfogó értékelés tervezetét ennek megfelelően készítettük el a fentiekben megjelölt
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásban résztvevők által elkészített beszámolók
és tájékoztatók adatai alapján, és az a rendelet mellékletében megjelölt szempontok szerinti
összeállításban, nem teljes részletességgel, tartalmazza az egyes területek feladatellátásának
fontosabb adatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló, az előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést
tárgyalja meg, és fogadja el.

Füzesgyarmat, 2017. május 16.

Bere Károly
polgármester

Határozati javaslat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017.(VI.1.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatellátásának átfogó értékelése
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról a határozat melléklete szerinti
átfogó értékelést elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, és az
értékelést küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Bere Károly polgármester
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…/2017.(VI. 1) önkormányzati határozat melléklete.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatellátásának átfogó értékelése, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
10. számú melléklete alapján
(tervezet)

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
(KSH adat, 2017. 01.01-i állapot)
Korcsoport(év) Létszám
0-3
4-6
7-14
15-18
19-60
61+
Összesen

180
136
434
280
3537
1177
5744

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen
módosított 1997. évi XXXI. törvény 18-21. §-a, valamint a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló többszörösen módosított 8/1998. (IV.23) Kt. sz. rendelete alapján a
szociális csoporton keresztül biztosítja a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátását.
A pénzbeli és természetbeni ellátások formái:
-

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
egyszeri gyermekvédelmi támogatás
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
óvodáztatási támogatás
beiskolázási segély
szünidei gyermekétkeztetés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
E kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult:
-

-

az 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (5) bek. A) és B) pontjában meghatározott
gyermekétkeztetés normatív kedvezményére
kötelező tankönyv térítésmentességére
egyszeri gyermekvédelmi kedvezményre 2016. évben augusztus és november
hónapban gyermekenként 5.800.-Ft. összegű Erzsébet-utalvány formájában
(természetbeni juttatásként) került kifizetésre
hátrányos helyzet illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
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-

kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt
hozzátartozó tartásra köteles és a törvényben előírt ellátási formában részesül. A
támogatási összege 6.270.-Ft./hó/gyermek. Kiegészítő támogatás formájában 2016.
évben senki nem volt jogosult erre a támogatási formára.

2016. évben 250 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot.
A támogatás jogosultsági feltétele 2016. évben sem változott. Az egy főre eső jövedelem
értékhatára a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-a (jelenleg: 37.050.-Ft.) családban
élő esetében, egyedülálló szülő illetve törvényes képviselő gondozza, vagy tartós beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 140
%-a (jelenleg: 39.900.-Ft.).
A kedvezményre való jogosultság megállapítása egy évre szól.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak száma csökken, mivel az egy főre eső
havi nettó jövedelem értékhatára nem változott, s a családok havi bevétele nőtt (a minimálbér
emelkedésével). Közfoglalkoztatás keretén belül szinte minden munkanélküli foglalkoztatva
van településünkön. A munkaszerződések már nem 1-2 hónapra szólnak, hanem majd egy
éves szerződést kapnak a munkavállalók.
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás központilag került finanszírozásra. 2016. augusztus
hónapban 272 gyermek, 2016. november hónapban 252 gyermek részesült az 5.800.-Ft.
értékű Erzsébet utalványban.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
2015. évben hátrányos helyzet megállapítása 117, halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása 26 gyermek részére került határozattal megállapításra.
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatási formái:
- ingyenes étkeztetés a bölcsődében, óvodában és a nappali rendszerű oktatás 1-8
évfolyamán
- ingyenes tankönyvellátás,
- a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik a tanulók felzárkóztatásáról
- ingyenes alapfokú művészetoktatás
- szakiskolában felzárkóztató oktatásban való részvétel lehetősége
- kollégiumi ellátásban a tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó és a
társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozásokon való részvétel lehetősége
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái:
- az összes hátrányos helyzetű gyermek, tanuló támogatási formái
- kötelező óvodai felvétel,
- előny az iskolai felvételi kérelmek teljesítésénél
- minden esetben ingyenes az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, bele
értve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is
- útravaló mely pályázat útján nyerhető el, és a programba bekerülő diákok
mentori segítséget kapnak tanulmányaik sikeres folytatásához, valamint mind a
diák, mind a mentor havi ösztöndíjban részesül.
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Iskolakezdési támogatás
Ez a támogatási forma települési támogatás keretén belül került megállapításra. Azon
családok egyszeri támogatása, akik megélhetésük veszélyeztetése nélkül gyermekük
beiskoláztatását megoldani nem tudták, a tankönyveket nem térítésmentesen kapták, valamint
az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét (jelenleg: 57.000.-Ft-ot). Ebben az esetben a támogatás mértéke
általános iskoláskorú gyermekeknél 6.000.-Ft., középiskolai tanulmányokat folytató diákok
esetében 10.000.-Ft. volt.
Jövedelem mértékétől függetlenül tanszervásárlási támogatásban részesültek azok a szülők is,
akik gyermekük után magasabb összegű családi pótlékban részesülnek. Ezeket a családokat
10.000.-Ft-al támogattuk gyermekenként.
2016. évben összesen 3.651.000.-Ft-ot fordítottunk erre a támogatási formára.
Gyermekétkeztetés
A bölcsődei, az óvodai és általános iskolai gyermekétkeztetést az önkormányzat a
FÜZESGYÓGY Kft. közreműködésével biztosítjuk.
Szünidei gyermekétkeztetés
2016. évben minden iskolai szünidő munkanapjain a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére déli meleg főétkezést kell biztosítani az önkormányzatoknak.
Minden szünidő előtt esetileg nyilatkoztatjuk az érintett családokat az igénybe vétel
feltételeiről és lehetőségéről, mert sajnos tapasztaljuk, hogy hajlamosak elfeledkezni a szülők
a nyilatkozatok kitöltéséről. Ez által figyelemmel tudjuk követni, hogy a rászorulók minél
nagyobb arányba vegyék igénybe a lehetőséget.
Ez a támogatási forma 100%-ban normatív támogatásból van finanszírozva.
2016. tavaszi szünidőben összesen:
2016. nyári szünidőben összesen:
2016. őszi szünidőben összesen:
2016. téli szünidőben összesen:

47 gyermek
73 gyermek
49 gyermek
54 gyermek részére került kiosztásra ebéd.

A nyári gyermekétkeztetés, mint támogatási forma, a szünidei gyermekétkeztetés
bevezetésével megszűnt. Így azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek, akik részére nem lehetett megállapítani a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetet, kimaradnak a nyári szünidőben a támogatott étkeztetésből.
2016. évben egy hetes táborozást is biztosítottunk a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével a hátrányos helyzetű gyermekeknek.
Gyermekjóléti tevékenységünk nagyon fontos feladatának tartjuk, az intézményekkel való
folyamatos kapcsolattartást (bölcsőde, óvoda, iskolák, gyermekjóléti intézmény, védőnők,
orvosok). Közösen, együttműködve próbálunk elég súlyos gondokra megoldást találni. Évente
több alkalommal veszünk részt a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény által szervezett eset megbeszéléseken. Településünkön felmerülő problémákra, a
gyermekjóléti hálózat egyre hatékonyabb működésére keressük a megoldást. A hatékony
működés eredménye, hogy az információk gyorsan eljutnak a megfelelő szervhez, hogy minél
hamarabb megkapja az adott család a szükséges segítséget a problémájára.
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
A települési önkormányzat az 1997. évi XXXI. Tv. előírásainak megfelelően 2016-ban is
biztosította a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a Szeghalom Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, az oktatási-nevelési intézmények és
Füzesgyógy Kft által működtetett Napközi Konyha közreműködésével - a gyermekjóléti
szolgáltatást, bölcsőde és iskolai napközi működtetésével a gyermekek napközbeni ellátását.
A gyermekek átmeneti gondozásához szükség esetén 2 fő szakképzett helyettes szülő áll
rendelkezésünkre. segítségüket 2016-ban sem kellett igénybe venni.
Ezen túlmenően a rászorulók részére továbbra is segítjük a máshol igénybe vehető
ellátásokhoz való hozzájutást.
Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata:
Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbra is a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény Füzesgyarmat, Bethlen u. 9 sz. alatti Telephelye
(továbbiakban: ESZI) keretében látja el a gyermekjóléti szolgálati feladatokat.
Az 2016. január 01. napjától hatályba lépő jogszabályi változások a gyermekvédelmi
alapellátásban jelentős átalakítást eredményeztek. A hatályba lépést követően gyermekjóléti
alapellátás csak családsegítéssel egy szervezeti egységben működtethető, így a két
szolgáltatási forma teljes integrációja valósult meg. A család- és gyermekjóléti szolgálat a
feladatait intézményen belül alapszolgáltatási formában látja el.
A család-és gyermekjóléti központ létrejöttével, (5520 Szeghalom, Kossuth u. 18.) feladatait
járási szinten a védelembe vételi, nevelésbe vételi és koordináló feladatok formában látja el.
A 2016. év gyermekvédelmi munkája számokban
Megnevezés

1
2,
3,
4,

Családok száma
összesen

Alapellátás keretein belül gondozott
gyermekek/családok
Védelembe vétel keretein belül gondozott
családok/gyermekek
Nevelésben lévő gyermekek/családok

16

Gyermekek
száma
összesen
38

9

23

6

12

Utógondozás keretein belül gondozott
család/gyermekek

1

3

5,
Összesen:
32
76
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM.
rendelet 1.számú melléklete határozza meg a szakmai létszám irányszámait valamint
létszámminimum normáit, mely szerint az egy családgondozóra jutó gondozott létszám 2016.
január 1. után, a már integráltan működő két szolgáltatási forma vonatkozásában megmaradt
a 25 család/ 1 fő családsegítő, mint létszámminimum norma. A szakmai munka
színvonalának megőrzése érdekében feltétlenül indokoltnak látjuk a jelenlegi létszám
megtartását, lehetséges növelését.
2016. évi családlátogatások száma: 298 alkalom, mely 2015. évhez viszonyítva emelkedést
mutat. A családsegítők tevékenysége nagy részben a családi környezetben történik, erre utal a
családlátogatások magas száma is.
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Fontos a bizalmi légkör kialakítása a hatékony munka érdekében. A családtagok otthonukban,
saját személyes szférájukban könnyebben megnyílnak. A rendszeres látogatás tapasztalatai
sok információt hordoznak a családdal érintett szakemberek (szociális segítők, védőnők,
Önkormányzat, Gyámhivatal, pedagógusok, gyermekvédelmi felelősök, orvosok) számára,
segítve ezzel munkájukat az ügyfelek érdekében. A szolgálat munkatársai a jelzőrendszer
tagjaival együttműködve is végeznek terepmunkát. Legtöbb családlátogatást a Védőnői
Szolgálattal közösen bonyolították le a családsegítők.
Kezelt probléma típusa és ellátottak száma (alap, védelembe vett,)
Megnevezés
Ellátottak száma
Anyagi
40
Gyermeknevelési
36
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
8
Magatartászavar
4
Családi konfliktus
7
Szülők vagy család életvitele
19
Szülői elhanyagolás
9
Családon belüli bántalmazás
0
Fogyatékosság
0
Szenvedélybetegségek
0
Összesen:
123
A hozott és a kezelt problémák típusai:
A hozott problémák típusai közül legjellemzőbbek a családi körülményekkel, megélhetéssel,
egzisztenciális gondokkal összefüggő segítségkérések. Nagy arányban reprezentáltak a szülők
életvitelével, valamint a szülői elhanyagolással kapcsolatos problémák. Jelentős ezért a
gyermeknevelési (magatartási, viselkedési zavarok, mentális problémák), szülők anyagi
gondjai és életviteli gondok miatt (szenvedélybetegségek, családi viták, veszekedések)
hozzánk fordulók száma. Ezek esetkezelése során ügyintézésben (hivatalos okmányok
pótlása, ellátások igénylése) nyújtanak segítséget, krízishelyzeteket hárítanak el (élelmezések,
adományozások, azonnali segítségnyújtás, intézkedés). Nagy számban végeznek
segítőbeszélgetést, tanácsadást vagy információt nyújtanak.
A szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai: (halmozott adat)
Sor szám
Megnevezés
Szakmai tevékenységek száma
(halmozott)
1
Információnyújtás
1577
2
Tanácsadás
46
3
Segítő beszélgetés
659
4
Hivatalos ügyek intézése
1048
5
Családlátogatás
298
6
Közvetítés más szolgáltatásba
14
7
Esetkonferencia,
8
Esetmegbeszélések
8
Pszichológiai tanácsadás
146
9
Szakmaközi megbeszélés
6
10
Környezettanulmány készítése
19
11
Adományozás
86
12
Összesen:
3907
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Csoportos foglalkozások 2016. évben
1, „Füles tábor”
2,Karácsonyi játszóház:
3, Baba – mama torna:
4,Bűnmegelőzés az iskolában
Felügyeleti szervek általi ellenőrzés:
2016. évben nem történt kormányhivatali ellenőrzés.
Együttműködések:
A település Polgármesteri Hivatalával és Önkormányzatával, a civil szervezetekkel, helyi
intézményekkel, Kormányhivatalokkal továbbra is jó a kapcsolatuk. Egymást segítve
tevékenykednek a településen élő gyermekek/családok megfelelő támogatásában,
informálásában, programok szervezésében.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nagy elhivatottsággal, szakmai tudásuk
legjavát adva, a vonatkozó jogszabályok, intézményi szabályzatok ismeretében
tevékenykednek a gyermekvédelemben érintett szakemberekkel, intézményekkel és civil
szervezetekkel együttműködve a gyermekek jogainak érvényre juttatása, megfelelő
felnövekedése érdekében.
Ezen gondolatokat a jövő nemzedékéért érzett felelősségtudat vezérli.
Szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása:
A várandós anyák és a 0-tól 6 éves gyermekek gondozását a polgármesteri hivatal
szervezetében működő védőnői szolgálatok végzik. A három védőnői körzetet két
szakképzett védő látta el, egy fő szülés miatt jelenleg is tartósan távol GYED-en van..
A tavalyi évben összesen 45 gyermek jött világra, ebből 2 kissúlyú volt (2500g alatti).
Gondozott gyermekek száma: 302 fő
Észlelt gyermekvédelmi problémák száma: 12
2016 év összes családlátogatások száma: 1503,
A 2016 év folyamán nyilvántartott várandós anyák száma: 75
Ebből szociális okokból veszélyeztetett kismamák száma:14
Titkolt terhességek abortuszok vetélések száma: a tavalyi évben 1 vetélés volt. Abortuszok
számáról és titkolt terhességről nincs adat.
Tavalyi évben sajnálatos módon egy 720 grammal született csecsemőt elveszítettünk. Ő 15
percig élt.
A születésszám minimális növekvő tendenciát mutat. 2013-ban 34, 2014-ben 40, 2015-ben
44, 2016-ban 45 gyermek született. 2016-ben összesen 268 családot gondoztak. A
gondozottak létszámát és a veszélyeztetettségi ok szerinti megoszlást az alábbi táblázattal
szemléltetjük:
2016.12.31.
Létszám
Egészségügyi
Szociális ok
Egészségügyi és
állapot szerint
ok miatt
miatt
szociális ok
veszélyeztetett
veszélyeztetett
miatt
veszélyeztetett
Várandós
26
9
3
0
Csecsemő
44
1
3
0

9
1-3 éves
3-6 éves

102
174

8
5

13
16

1
1

Védőnői tevékenységüket a Tanácsadóban önálló fogadóóra ill. Várandós és Csecsemő
Tanácsadás keretein belül; a család otthonában a látogatások során; nevelési-oktatási
intézményekben történő tisztasági vizsgálatok és egészségnevelés alkalmával; valamint
közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzik.
A tanácsadásokon megjelentek számát és a látogatások számát a következő táblázat
szemlélteti:
2016 évben
Látogatások száma
Ebből veszélyeztetett Tanácsadáson
látogatások száma
megjelentek száma
Várandós
241
104
495
Csecsemő
704
125
638
1-3 éves
515
120
365
3-6 éves
914
114
248
Gyermekágyas
216
Nővédelmi
7
21
Összesen
2597
463
1767
Gyermekvédelmi feladataik közé tartozik a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzése,
betegségek kialakulásának megelőzése, az egészségromlás minél korábbi észrevétele, és a
gyermek mihamarabbi szakemberhez való jutásának elősegítése, kezelések, terápiák nyomon
követése. A kötelező státuszvizsgálatok alkalmával a gyermekek testi, mentális, szociális
fejlettségét, érzékszervi-, mozgás-, és beszédfejlődését ellenőrzik. Ennek ideje: 1,3,6hó
1,2,3,4,5,6 év
A kiszűrt gyermekek veszélyeztetettnek minősülnek, fokozott gondozást igényelnek. Az
óvodában kötelezően végzendő szűrővizsgálat megszűnt, ezt felváltotta a gyermekek
évenkénti kötelező status vizsgálata. Ezt a tanácsadóban végzik a szülőkkel történő előzetes
egyeztetés, értesítés, megbeszélés után. Eltérés esetén javasolják a házi gyermekorvos
felkeresését.
Az iskolai védőnői feladatokat a 2.,4.,6.,8., osztályokban Dr. Rudner Bernadett
gyermekorvossal elvégzik
A védőnők a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódóan is látnak el feladatokat, a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítése, a magzat a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése érdekében.
Gyermekvédelmi feladataikat Védőnői
Szakfelügyeleti Iránymutatás alapján végzik.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása:
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás intézményeként működő ESZI gyermekjóléti
szolgálata 2015-ben 6 család gondozását végezte, segítve ezzel a gyermekek (2016-ban 1
család esetében 3 fő) visszakerülését a családba.
A szolgálat munkatársai 2016. évben rendszeresen részt vettek a család –és gyermekjóléti
központ, rendőrkapitányság által és a védőnői szolgálat, civilszervezetek által szervezett
megbeszéléseken, előadásokon. Szakmai továbbképzésekre nem volt lehetőség.
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A tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi és a szakmai követelményeknek egyaránt.
Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:
A gyermekjóléti szolgálat a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 9§ - ban foglaltak alapján 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 15. §-ában foglaltak szerint esetkonferenciákat, esetmegbeszéléseket
tart a gyermek, a szülők, a gyermek és –ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnök, a
gyermekjóléti szolgálat családgondozója, védőnők, bölcsődei gyermekvédelmi felelős, óvodai
gyermekvédelmi felelős, családsegítő szolgálat családgondozója, gyámhivatali ügyintéző,
Család-és Gyermekvédelmi Központ vezetőjének a terület esetmenedzserének, járási
jelzőrendszeri tanácsadójának részvételével. Tanácskozásaikon sor kerül a gyermekek
érdekében az információcserére, és a további feladatok meghatározására megbeszélésére.
Szakmaközi jelzőrendszeri esetmegbeszélést tartott a rendeletben előírt hat alkalommal, az
önkormányzat képviselőjének részvételével.
A jelzőrendszeri tagoknak minden alkalommal írásos meghívót küldtek, az értekezletről és
jelenléti ívet készítettek. A jelzőrendszeri tagok többsége szinte mindig képviseltette magát az
értekezleteken. A kapcsolatuk általában szoros és jónak mondható. A veszélyeztetettséget
észlelő- és jelzőrendszer működése a szakmai szabályoknak megfelel. A téma, a problémás
esetek megbeszélése, együttgondolkodás, javaslattétel a veszélyeztetettség megelőzésére,
megszüntetésére és a gyermeknek a családjában történő nevelkedésének elősegítésére.
Aktuális információátadásra, a gyermekvédelmi munkát elősegítő tudnivalók, teendők
megvitatására is sor került.
Az éves záró szakmaközi tanácskozáson a jelzőrendszeri tagok megfogalmazták jövőbeni
javaslatokat, célokat. melyeket a családsegítéssel foglalkozó szakemberek alkalmaznak
munkájuk során.
A jelzőrendszer által a gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések száma:
Sor. szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Összesen:

Megnevezés
Egészségügyi szolgáltató
Védőnői
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat
Közoktatási intézmény
Rendőrség
Ügyészség, bíróság
Társadalmi szervezet, egyház
Pártfogó felügyelői szolgálat
Állampolgár
Önkormányzat jegyzője, Gyámhivatal

Jelzések
száma
2
12
2
27
30
0
0
0
6
0
79

A védőnők kapcsolata a jelzőrendszer tagjaival rendszeres. 4 szakmaközi megbeszélésen, 4
esetmegbeszélésen vettek részt. A bölcsődével jó rendszeres és kölcsönös a kapcsolat.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival többnyire az esetekhez kapcsolódó az
együttműködés. Az elküldött esetészlelő lapra 15 napon belül pár soros sablon választ kapnak.
A jelzett esetekhez kapcsolódóan nem minden esetben kaptak meghívót az
esetmegbeszélésekre. Ha ott vannak, nem kapnak róla jegyzőkönyvet. Indokoltnak látjuk,
hogy havonta legyen szakmaközi esetkonzultáció. Ezzel a problémás eseteket jobban
figyelemmel lehet kísérni és közös megoldásokat találni.
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Előfordult, hogy a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság nem tett eleget maradéktalanul.
A Gyvt. 17.§(2a) bekezdése és a 130/A § 2 bekezdése rendelkezései ellenére a gyermek
bántalmazása elhanyagolása miatt jelzést tevő intézmény, személy adatainak zárt kezelésének.
Ha a védőnő problémát észlel gyermekbántalmazás elhanyagolás vagy a gyermek bármely
veszélyeztetettsége esetén, akkor esetészlelő lapot tölt ki. Amit minden esetben iktatva elküld
a gyermek háziorvosának a családsegítő szolgálatnak és a gyámhatóságnak, ha szükségesnek
gondolja, akkor ebből a rendőrség és a jegyző is kap.
Mindezek ellenére a jelzőrendszer a gyermekek megfelelő testi, lelki, erkölcsi fejlődése
érdekében a problémák kialakulásának megelőzése, megoldása érdekében összességében
megfelelően és hatékonyan működik.
Gyermekek napközbeni ellátása:
A Füzesgyarmati Bölcsőde önkormányzati szakfeladaton működő szakmailag önálló
szervezeti egység, alapfeladata a családban nevelkedő 1-3 éves kisgyermekek szakszerű
nevelése-gondozása.
2016. évben 55 kisgyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A megüresedő
férőhelyekre a folyamatosan jelentkezők kerültek felvételre. A beíratott kisgyermekek közül
14-en részesültek gyermekvédelmi kedvezményben, ők az idevonatkozó jogszabályok
értelmében ingyenes étkezést kaptak, továbbá a 328/2011(XII.29.) Korm. rendelet alapján a
további 36 gyermek étkezett ingyen. Halmozottan hátrányos helyzetű 2 fő, hátrányos helyzetű
gyermek 11 fő, védelembe vett gyermekek száma 3 fő volt.
A szülőkkel történő jó kapcsolat a mindennapi találkozás alkalmával jön létre, ahol
alkalom adódik a gyermekekről szóló információk átadására, az esetleges problémák
megbeszélésére. A szülőkkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Néhány családnál
tapasztalható, volt anyagi, illetve párkapcsolati probléma. 2016-ban 1 esetben tapasztaltak
bántalmazásra utaló jeleket és 1 esetben pedig higiéniás elhanyagolást észleltek. Ezeket írásba
foglalták, illetve szóltak a gyermekjóléti szolgálatnak.
Írásos tájékoztatást (gyermekjellemzés) 8 esetben küldtek. A jelzőrendszeri
esetmegbeszélésen minden alkalommal részt vettek és az előforduló problémákat ott
személyesen beszélték meg.
Nagyon jó kapcsolatot tartanak a jelzőrendszer tagjaival, különösen a bölcsődei
korosztályhoz közelálló, a korosztály problémáit és a problémás családokat jól ismerő
szakemberekkel (gyermekorvos, védőnők, a gyermekjóléti szolgálat). A bölcsődeorvos
rendszeresen látogatta bölcsődénket. Szükség esetén megvizsgálta a beteg gyermeket,
gyógyszert írt fel neki. A védőnők is többszöri alkalommal látogatták a bölcsődénkbe járó
gyermekeket. Lehetőségünk volt tanácsadásra, problémák megbeszélésére.
A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda
Az óvodába járó gyermekek létszáma 142 fő.
Jelenleg: Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 14 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 3 fő
Védelembe vett gyermekek száma: 3 fő
Alapellátásba vett gyermekek száma: 11 fő
A gyermekvédelmi felelős rendszeresen részt vesz jelzőrendszeri esetmegbeszéléseken. Az
óvodapedagógus kollégákkal havi esetmegbeszélést tartanak az érintett gyermekekről,
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családokról (kivétel, ha olyan problémát észlelnek, amely azonnali beavatkozást igényelnek).
Ebben az évben egy gyermek esetében sem jeleztek az óvodapedagógusok a gyermekvédelmi
felelős felé bántalmazásra veszélyeztetésre utaló jeleket, viszont egyre több problémát
tapasztalnak a gyermekek higiénés és érzelmi elhanyagolásával kapcsolatban.
Az óvodában figyelmet szentelnek a védelembe vett -, a hátrányos helyzetű -, ill. az
alapellátásba vett gyermekek mindennapi óvodai életére, szülővel való kapcsolataira. A
gyermekvédelmi felelőstől, aki többször kezdeményezett személyes megbeszélést szülőkkel.
Ebben a nevelési évben ötször kellet szülőt behívni a gyermekével kapcsolatos probléma
miatti elbeszélgetésre.
A helyi óvodai nevelési program 5.1. fejezete tartalmazza a gyermek és ifjúságvédelemmel
összefüggő pedagógiai feladatokat, amely minden óvodai dolgozóra vonatkozik. a
gyermekvédelmi felelős munkájáról éves tervet készít, majd félévkor és évvégén beszámolót
készít a nevelőtestület és az óvodavezető felé.
A gyermekvédelemmel kapcsolatos dokumentációkat elzárva kezelik, minden gyermekről
külön dokumentálást készítenek. Az intézmény éves terve szerint különböző programokat
szervez gyermekek számára, amely segíti a gyermekek szociokulturális, értelmi, mozgásos
fejlődését. Ezek a programok biztosítják a családok számára a gyermekekkel együtt való
részvételt (anyák napja, farsang, nyílt nap, gyermeknap, „Lurkó húsvét”, „Ficánka”
program…stb) Ezen kívül óvodán belül ingyenes bábelőadásokat,színházi előadásokat,
projekt heteket szerveznek, amelyek az esélyegyenlőséget biztosítják.
A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjában
kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. Különösen nagy figyelmet
fordítanak a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szoruló tanulók segítésére,
felzárkóztatására, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére. Ezek összehangolását évek
óta a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi.
A 2016/2017-es tanév gyermekvédelmi munkáját meghatározzák az általános és speciális
alapelvek, ill. az előző évek tapasztalatai.
A gyermekvédelmi feladatok minden gyermekre vonatkoznak, de különösen a nyilvántartott
tanulókra.
A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors megoldásában segítségükre vannak a
városunkban működő gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények. Ezen intézmények
ügyintézőivel, dolgozóival az esetek függvényében tartják a kapcsolatot, szóban, és írásban
(betartva az iratkezelés, valamint a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat).
A gyermekvédelmi feladata az adatok nyilvántartása mellett a veszélyeztetettség prevenciója,
a folyamatos kapcsolattartás és a segítségnyújtás.
Az intézményben tanuló diákok létszámát és a gyermekvédelem feladatai keretében belül
ellátottak számát az alábbi táblázat tartalmazza:

Tanulói létszám
alsós
felsős

411 tanuló
164 tanuló
247 tanuló

HH tanuló
alsós
felsős

47 tanuló
13 tanuló
34 tanuló

HHH tanuló

12 tanuló

13
alsós
felsős

6 tanuló
6 tanuló

Védelembe vett tanuló
alsós
felsős

9 fő
3 fő
6 fő

Alapellátásban részesülő tanuló
alsós
felsős

16 tanuló
3 tanuló
9 tanuló

Sajátos nevelési igényű tanuló
alsós
felsős

40 tanuló
15 tanuló
25 tanuló

Jelzés a Gyermekjóléti Intézmény felé

10

Jelzés a védőnők felé

4

Jelzés a gyermekorvos felé

2

Esetmegbeszélés szülővel

45

Esetmegbeszélés gyermekkel

80

Esetmegbeszélés osztályfőnökkel,
szaktanárral

65

Pedagógiai jellemzés készítése

10

Esetkonferencia

12

Jelzőrendszeri értekezlet

5

Kapcsolattartás az iskolarendőrrel

5

Megbeszélés az iskolapszichológussal

heti rendszerességgel
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Ezek a számok az új határozatok, vélemények, jogosultságok meghozatalával és
megszüntetésével, tanuló érkezésével-távozásával, költözéssel folyamatosan módosulnak. A
problémák jellege, amelyekben el kell járni, a gyermekek életkorából adódóan eltérőek.
Összességében megállapíthatjuk, hogy Füzesgyarmaton jelenleg működő intézményekkel
elfogadható módon ki tudjuk elégíteni a napközbeni ellátási igényeket.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
(2013.01.01-től hatályon kívül)
5. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok.
(2013.01.01-től hatályon kívül)
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása.
A Füzesgyarmati Bölcsőde létszámfejlesztésével egy időben volt az ÁNTSZ Szeghalmi
Kirendeltsége és a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által lefolytatott
ellenőrzés, mely során a bölcsőde felszereltségét, személyi feltételeit, működési
dokumentumait megfelelőnek értékelték és kiadták a működési engedélyt.
Szintén a bölcsődét ellenőrizte a finanszírozással kapcsolatos befogadó nyilatkozatot kiadó
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mely néhány adminisztrációs hibát tárt fel,
melyeket a bölcsődevezető határidőre pótolt, illetve a képviselő-testület meghozta a szükséges
jóváhagyó határozatait.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések):
Erősíteni kell a jelzőrendszer tagjai és a hatósági feladatot ellátó szervek közötti kapcsolatot
az információkkal kapcsolatos visszacsatolások területén. Továbbra is szükséges lenne
bekapcsolódni a megyei működtetésű nevelőszülői hálózatba. Több évtizedes probléma, de
elsősorban kistérségi szinten továbbra is fontosnak tartjuk egy anyaotthon létrehozását,
mellyel a kisgyermekes ideiglenesen otthon nélkülivé váló anyák gyermekeikkel együtt
ideiglenes elhelyezést nyerhetnének.
8. 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.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-ben fogadta el a 2014-2019
időszakra vonatkozó Bűnmegelőzési Tervet.
A tervben a
- fiatalkorú bűnözéscsökkentése,
- áldozattá válás megelőzése,
- közbiztonság javítása,
- bűnözés csökkentése,
- családon belüli erőszak és a bűnismétlés megelőzése
érdekében határozott meg feladatokat a Képviselő-testület.

15
Ezeket a folyamatos jellegű feladatokat önkormányzatunk az oktatási nevelési intézmények, a
gyermekvédelemben közreműködő szervezetek, a helyi polgárőrség, valamint a rendőrség és
a füzesgyarmati civil szervezetek bevonásával valósította és valósítja meg. A jó
együttműködés eredményeként Füzesgyarmaton évek óta az országos és megyei átlag alatti a
bűnelkövetések száma
A bűnmegelőzési feladatellátás eredményességét támasztják alá a Szeghalmi
Rendőrkapitányság
Füzesgyarmat
közbiztonsági
helyzetéről
nyújtott
évenkénti
tájékoztatóinak pozitív számadatai.
Fiatalkorú bűnelkövetőkről nincs hivatalos adatunk.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
Civil szerezetek alapellátásban, illetve szakellátásban nem vesznek részt. A társadalmi
szervezetek az előző évekhez hasonlóan az önkormányzattal kötött megállapodás (támogatási
szerződés) keretében szabadidős programok szervezésében vesznek részt. Rendezvényeik
ingyenesen látogathatóak voltak, lehetővé téve a hátrányos helyzetű rétegek részvételét.
A Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi munkatervében ismét
szerepeltette az ifjúság védelmét, megóvását. Ennek érdekében 2016. március hónapban drog
és alkoholellenes napot szerveztek a 7-8. osztályos általános iskolai tanulók részére. Az
előadás során szakelőadók beszéltek a drog és alkohol, romboló hatásáról és a megelőzés
fontosságáról.
A Kossuth általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az osztályfőnöki, valamint a
biológia órák keretében az életkori sajátosságoknak megfelelően 2016-évben is feldolgozásra
kerültek a testi és lelki egészség témaköre, a család szerepe, konfliktuskezelés, szenvedélyek,
emberi jogok stb.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak
összehangolt munkáját az esetenként felszínre kerülő problémák megoldását a
feladatellátásban résztvevők jó kapcsolata és együttműködése, a jelzőrendszer megfelelő
működése és működtetése biztosítja.
A kétoldalú információáramlás tekintetében nagyobb odafigyelésre van szükség.
Önkormányzatunk és a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásban részvevők
továbbra is arra törekszenek, hogy lelkiismeretesen, a jogszabályi előírások megtartásával, a
gyermekek javára hasonló színvonalon végezzék a munkát, keresve a lehetőséget a jobbításra,
gyermekeink egészséges fejlődése érdekében.

Füzesgyarmat, 2017. május 22.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző
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