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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékelése. 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

   

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 képviselő-

testület, 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 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát kell érteni) 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységét, több 

intézmény munkáját összehangolva és irányítva, illetve intézményekkel és szervezetekkel 

együttműködve végzi. 

 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban, a Hatósági Osztály szervezetében 

államigazgatási hatósági feladatot végez a szociális csoport  

  

Nem hatósági feladatellátás keretében végeznek gyermekvédelmi tevékenységet: 

- Védőnői szolgálatok  

- Bölcsőde, „Picur” Családi Napközi  
- Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola (állami 

fenntartású) intézménynél az iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelős,  

- lurkófalva” Napközi Otthonos Óvoda, intézménynél a gyermekvédelmi felelős 

- Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZI) 
látja el a gyermekjóléti szolgálati feladatokat  

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység feladatellátói gyermekvédelmi 

jelzőrendszer keretében folyamatosan tartják a kapcsolatot, és egymás felé jelzéssel élnek.  

A 2013. január 1-jével járáshoz került gyámhatósági szervezetekkel szoros, napi 

kapcsolatban vannak. Az információáramlást segíti elő a rendszeres időszakonkénti szervezett 

gyermekvédelmi 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. 

 

mailto:fgyphiv@globonet.hu
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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. 2013. január 1-től hatályos rendelet 10. 

sz. melléklete már nem kéri a jegyzői gyámhatóságra és a gyámhivatalokra vonatkozó 

értékelést (4. és 5. pont), így az előterjesztés és az értékelés ezeket nem tartalmazza. 

 

Az átfogó értékelés tervezetét (1. sz. melléklet) ennek megfelelően készítettük el, és az a 

rendelet mellékletében megjelölt szempontok szerinti összeállításban tartalmazza az egyes 

területek feladatellátásának fontosabb adatait.  

 

A tervezet a fentiekben megjelölt gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásban 

résztvevők által elkészített beszámolók és tájékoztatók adatai alapján készült. 

 

határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról átfogó értékelést elfogadja. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, az értékelést 

küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

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, 2015. május 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bere Károly  

polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. 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. 

 

 (2014. 01.01-i állapot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 2014. évben augusztus és november 

hónapban gyermekenként 5.800.-Ft. összegű Erzsébet-utalvány formájában 

(természetbeni juttatásként) került kifizetésre 

- hátrányos helyzet illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

- 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 

    

 Korcsoport(év) Létszám  

      

 0-3 179  

 4-6 119  

 7-14 517  

 15-18 291  

 19-60 3434  

 60+ 1295  

 Összesen 5835  
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támogatási összege 6.270.-Ft./hó/gyermek. Kiegészítő támogatás formájában 2014. 

évben kettő alkalommal 8.400.-Ft./gyermek támogatás került kifizetésre. 

 

2014. évben 456 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot. 251 családot érint. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltétele 2014. évben nem változott. Az 

egy főre eső jövedelem értékhatára a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz 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. 

 

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 

Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás központilag került finanszírozásra. 2014. évben 

augusztus és november hónapban gyermekenként 5.800.-Ft. összegű Erzsébet-utalvány 

formájában (természetbeni juttatásként) került kifizetésre. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

2014. évben hátrányos helyzet 151, halmozottan hátrányos helyzet 79 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 

 

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 ösztöndíj programban pályázaton való részvétel lehetősége: 

út a középiskolába - út az érettségihez -út a szakmához 

- A felsőfokú tanulmányokat elősegítő program keretében a felvételi eljárás során 

többletpont. 

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásában 2 gyermek részesült 2014. évben.  

  

Óvodáztatási támogatás 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának az 

elősegítése. 

A támogatás megállapítása kérelemre történik. Évente kettő alkalommal kerül kifizetésre. 

Első alkalommal gyermekenként 20.000.-Ft., s a további alkalommal 10.000.-Ft. a támogatás 

összege. 

2014. június hónapjában 10 gyermek  

2014. december hónapjában 13 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban. 

 

Ez a támogatás is központi finanszírozású. 
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Beiskolázási segély 

 

Ez a támogatási forma nem kötelező, azon családok egyszeri támogatása, akik megélhetésük 

veszélyeztetése nélkül gyermekük beiskolázását megoldani nem tudják és egy főre jutó 

jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

másféleszeresét. Azon családokat támogattuk 2014. évben akiknek 100 %-os mértékben kell 

fizetni a tankönyvért. 

A jogosultak körét bővítettük az elmúlt évben a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező 

tartós beteg gyermekkel. Azon gyermekek, akik ebbe a körbe vannak, alanyi jogon 10.000.-

Ft-os támogatásban részesítettünk.  

2014. évben azon tanuló gyermekeket is támogattunk, akik részére rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény volt megállapítva. 4.000.-Ft- támogatással segítettünk ezen 

családoknak. 2014. évben 323 gyermeknek nyújtottunk beiskolázási segélyt 

Így összesen 1.804.000.-Ft-ot költöttünk erre a célra. 

 

Szociális nyári gyermekétkeztetés 

2014. évben 231 gyermek részesülhetett 53 napon keresztül nyári gyermekétkeztetésben. 

Azok a kiskorú gyermek részesülhettek ebben a támogatási formában, akik részére a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meg volt állapítva. A támogatást megállapítása 

kérelemre történt a leghátrányosabb helyzet figyelembe vételével. 

A Városétkeztetés biztosította a támogatottak részére a napi egyszeri meleg ételt. 2014. évben 

egy hetes táborozást is biztosítottunk a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével. 

 

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.  

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 01. napjától megszűnt, de 

önkormányzati segély címén nyújtott támogatások esetében kiemelten kezeltük a hátrányos 

helyzetű gyermekeket nevelő családokat. 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

 

A települési önkormányzat az 1997. évi XXXI. Tv. előírásainak megfelelően biztosítja a 

személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a Szeghalom Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, az oktatási-nevelési intézmények és a városétkeztetés 

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. Ezen túlmenően a rászorulók részére segítjük a máshol igénybe vehető 

ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata:  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbra is a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény (ESZI) keretében jó színvonalon látja el a gyermekjóléti 

szolgálati feladatokat. 

 

A 2014-es év gyermekvédelmi munkája számokban 

(2014. december. 31-i állapot szerint) 
 

 
 

 

Gyermekek veszélyeztetettségének okai:  

 

Kezelt probléma típusa és ellátott gyermekek száma: (halmozott adat) 
 

Megnevezés Kezelt problémák száma 
(halmozott) 

Anyagi 83 

Gyermeknevelési 1183 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 8 

Magatartászavar 9 

Családi konfliktus 29 

Szülők vagy család életvitele 10 

Szülői elhanyagolás 8 

Családon belüli bántalmazás 13 

Fogyatékosság 0 

Szenvedélybetegségek 0 

Összesen: 1353 

 

 

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 3 

szakképzett védő látja el.  

 

          2014 december 31.-i állás szerint a gondozott létszámot és a veszélyeztetettségi ok 

szerinti megoszlást az alábbi táblázat szemlélteti: 

2014 évben Létszám Eü.ok miatt 

vesz. 

Szoc.ok miatt 

vesz. 

Eü.+szoc.ok 

miatt vesz. 

Csecsemő 42 0 3 0 

1-3 éves 

gyermek 

86 7 10 2 

 Megnevezés Családok száma 
összesen 

Gyermekek száma 
összesen 

1 Alapellátás keretein belül gondozott 
gyermekek és családok 2014.évben  

49 80 

2, Védelembe vétel keretein belül gondozott 
családok és gyermekek 2014.évben 

16 30 

3,  Nevelésben lévő gyermekek és családok 12 24 

 Összesen: 77 134 

 
Gondozások száma összesen 2014. évben 

 

 
1883 
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3-6 éves 

gyermek 

144 10 24 2 

Várandósok 28 20 1 3 

 

         A veszélyeztetettként való nyilvántartás minden esetben fokozott gondozást is von maga 

után. Igyekszünk ezeket a családokat, a problémáknak megfelelő gyakorisággal látogatni: 

Az alábbi táblázat a 2014 év összes látogatását tartalmazza: 

 

 Látogatások száma Veszélyeztetett 

Csecsemő 616 110 

Kisgyermek 607 179 

3-6 éves 483 171 

Várandós 295 224 

Gyerekágyas 242  

Nővédelmi 18  

Összesen 2261 684 

 

A tavalyi évben 43 gyermek jött a világra. Közülük  koraszülött, intauterin retardált nem volt 

és 1 csecsemő fejlődési rendellenességgel született. Ezekből az újszülöttekből sajnos 2 

halvaszületett.  2 újszülött nem volt hazaadható, ebből 1 szociális, 1 főként szociális és súlyos 

egészségügyi okok miatt. Tudomásunk szerint a várandósok körében 4 vetélés volt. 

Az év elején 1 csecsemő és egy kisgyermeke átmeneti nevelésbe került egy másik településre. 

 

A születésszám a 2013-es évi 35 főhöz képest minimális emelkedést mutat. 

 

A tanácsadásokon 2014-es év folyamán összesen 2174 alkalommal jelentek meg gondozottak, 

melyet a következő táblázat szemléltet: 

 

Várandós Csecsemő 1-3 éves 3-6 éves Nővédelem 

681 623 467 364 39 

 

A védőnő a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódóan is lát el feladatokat, a gyermek 

családban történő nevelkedésének elősegítése, a magzat a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése érdekében.  Gyermekvédelmi feladataikat Védőnői 

Szakfelügyeleti Iránymutatás alapján végezzük. 

 

A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen keresik a kapcsolatot.  7 új esetet jeleztek a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé, mert a helytelen életvezetéssel a szülők már a 

gyermekek egészséges fejlődését súlyosan veszélyeztették. 18 alkalommal készítettek 

környezettanulmányt, helyzetértékelést.  

 A krízishelyzetben lévő családok esetében szorosabb jelzőrendszeri együttműködést tartanak 

szükségesnek.  

Mióta a Gyámhatóság, és átköltözött Szeghalomra, azóta a jelzéseikre nem érkeznek 

visszacsatolások, így nehézkessé válik, hogy a jelzőrendszer tagjai közösen kövessék nyomon 

a veszélyeztetett gyermekek helyzetének alakulását. Javasolták, hogy az információ áramlás 

folyamatos és két irányú legyen... 

 

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása :  

 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás intézményeként működő Egységes Szociális 

Intézmény gyermekjóléti szolgálata 12 család gondozását végzi, segítve ezzel a gyermekek 

(2014-ben 24 fő) visszakerülését a családba. 
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Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: 

 

Az Intézmény a probléma súlyossága, mértéke szerint 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§-

ban 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 részvételével, ahol 

sor kerül a gyermekek érdekében az információcserére, és a további feladatok 

meghatározására megbeszélésére. A szakmaközi jelzőrendszeri esetmegbeszélést a 

rendeletben előírt hat alkalommal megtartották. 

A gyermekjóléti szolgálat megtartotta egy évet lezáró esetmegbeszélését a Füzesgyarmaton 

működő gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját áttekintve szakemberek, 

jelzőrendszeri tagok és meghívott vendégek részvételével.  

A jelzőrendszeri tagokon kívül magánszemélyek, civilszervezetek is segítik a munkát. 

 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 
 

 

A jelzőrendszer a gyermekek megfelelő testi, lelki, erkölcsi fejlődése érdekében a problémák 

kialakulásának megelőzése, megoldása érdekében megfelelően működik. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása: 

 

A bölcsőde a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységében működik, alapfeladata a családban 

nevelkedő 1-3 éves kisgyermekek szakszerű nevelése-gondozása. 

 

2014. évben 46 kisgyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A beíratott kisgyermekek közül 

17-en részesültek gyermekvédelmi kedvezményben, ők az idevonatkozó jogszabályok 

értelmében ingyenes étkezésben részesültek. Halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos 

helyzetű gyermek egyaránt 4-4 fő volt. Az elmúlt évben megnőtt a bölcsődei ellátást igénylők 

száma, a bölcsődébe járó gyermekek szülei dolgozni járnak, ezért a védelembe vett 

gyermekeket- jelen esetben 2 főt csak hosszabb várakozás után tudtuk felvenni.  Néhány 

családnál tapasztalható volt anyagi illetve párkapcsolati probléma. Bántalmazásra és 

egészségügyi veszélyeztetésre utaló jelet, egy kisgyermek esetében sem tapasztaltunk. 

Felmerülő probléma esetén jelzéssel éltünk a gyermekjóléti szolgálat felé. Ez telefonos 

tájékoztatás volt leginkább, illetve jelzőrendszeri esetmegbeszélésen cseréltünk információt. 

Ezeken az esetmegbeszélésen minden alkalommal képviseltettük magunkat. Nagyon jó 

kapcsolatot tartunk fent a jelzőrendszer tagjaival, különös tekintettel a bölcsődei 

korosztályhoz közelálló, a korosztály problémáit és a problémás családokat jól ismerő 

szakemberekkel (gyermekorvos, védőnő, családsegítő szolgálat). 

Sor. szám Megnevezés Jelzések 
száma 

1 Egészségügyi szolgáltató 10 

2 Védőnői  10 

3 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 0 

4 Közoktatási intézmény 43 

5 Rendőrség 12 

6 Ügyészség, bíróság 0 

7 Társadalmi szervezet, egyház 0 

8 Pártfogó felügyelői szolgálat 3 

9 Állampolgár 10 

10 Önkormányzat jegyzője, Gyámhivatal 6 

Összesen: 84 
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A „Picur” Családi Napközi 2014. szeptember 01-én kezdte meg működését 5 fő 

engedélyezett létszámmal. Létrehozásának indoka volt, hogy a bölcsőde létszámfejlesztéséhez 

a költségvetési támogatáshoz befogadó nyilatkozatot nem kaptunk, a Családi napközi 

létrehozásához viszont igen. Ezzel kezelni tudta az önkormányzat a bölcsődei férőhelyeket 

meghaladó ellátási igényt. 

 

A „Lurkófalva”Napközi Otthonos Óvoda  

 

Az óvodába járó gyermekek létszáma 132 fő.  

Jelenleg: Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 11 fő 

     Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:13 fő 

     Védelembe vett gyermekek száma:7 fő 

     Alapellátásba vett gyermekek száma: 8 fő 

Ebben a nevelési évben (2014-2015) háromszor volt észlelő – és jelzőrendszeri 

esetmegbeszélés. A családgondozóval kölcsönös partnerkapcsolatot sikerült kialakítani.  

Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak a szülőkkel, így az adott hiányosságokat, 

problémákat azonnal tudják kezelni. Az óvodapedagógus kollégákkal havi esetmegbeszélést 

tartanak.  

Kiemelt figyelmet szentelnek a védelembe vett -, a hátrányos helyzetű -, ill. az alapellátásba 

vett gyermekek mindennapi óvodai életére, szülővel való kapcsolataira. Ebben a nevelési 

évben nem kezdeményezett egyetlen szülő sem beszélgetést.  

Az óvodai nevelési program 5.1. fejezete tartalmazza a gyermek és ifjúságvédelemmel 

összefüggő pedagógiai feladatokat. A gyermekvédelmi felelős éves terv alapján dolgozik, 

majd félévkor és évvégén beszámolót készít a nevelőtestület és az óvodavezető felé.  

Ebben az évben az óvodapedagógusok nem jeleztek anyagi, jogi, bántalmazásra 

veszélyeztetettségre utaló jeleket egy gyermeknél sem. Egészségügyi, párkapcsolati, és egyéb 

problémát jeleztek szóban az esetmegbeszéléseken.(6-7 esetben, védelembe vett - és 

hátrányos helyzetű gyermekről). Egy gyermek estében kérték a védőnők és a gyermekorvos 

segítségét. 

Az intézmény éves terve szerint különböző programokat szervezünek 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 óvodánkon belül 

ingyenes bábelőadásokat szerveznek, projekt heteket, 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 hosszú 

évek óta a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi. A fentiek mellett kiemelt feladatuknak 

tekintik  a prevenciót. 

 

Az intézményben tanuló diákok létszámát és a gyermekvédelem feladatai keretében belül  

ellátottak számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

 

 
Tanulói létszám 

alsós 

felsős 

473 fő 

216 fő 

257 fő 
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HH tanuló, HHH tanuló 

alsós 

felsős 

112 fő 

52 fő 

60 fő 

IPR-be bevont tanuló 

alsós 

felsős 

64 fő 

31 fő 

33 fő 

Védelembe vett tanuló 

alsós 

felsős 

6 fő 

- 

6 fő 

Alapellátásban részesülő tanuló 

alsós 

felsős 

35 fő 

16 fő 

19 fő 

Sajátos nevelési igényű tanuló 

alsós 

felsős 

39 fő 

17 fő 

22 fő 

Jelzés a Gyermekjóléti Intézmény felé 2 

Jelzés a védőnők felé - 

Jelzés a gyermekorvos felé - 

Esetmegbeszélés szülővel 65 

Esetmegbeszélés gyermekkel 98 

 

Esetmegbeszélés osztályfőnökkel, 

szaktanárral 

 

27 

Pedagógiai jellemzés készítése 55 

Védelembe vételi tárgyalás - 

Esetkonferencia 10 

Jelzőrendszeri értekezlet 5 

Kapcsolattartás az iskolarendőrrel 3 

Megbeszélés az iskolapszichológussal heti rendszerességgel 

 

 

Szabadidős és preventív gyermekprogramok: 

● szakkör 

 ● felzárkóztató foglalkozás 

 ● EGYÜTT közösségépítő program 

 ● előadás a tanulóknak a függőséget okozó szerek káros hatásairól (tervezve: június   

10.) 

 

A jelzőrendszer egyéb tagjaival jó napi munka kapcsolatot sikerült kialakítani (Családsegítő 

és Gyermekvédelmi Szolgálat, gyermekorvos, védőnők, gyámügyi előadó, rendőrség). 

Kölcsönösen tájékoztatják egymást az aktuális ügyek fejleményeiről, együtt keresik a 

támogatás lehetőségeit, rendszeresen megbeszéljük, hogy a siker érdekében ki milyen 

vállalásnak tesz eleget.  Kompetenciahatáron túl az érintett átirányításra kerül az arra hivatott 

szakemberhez 

 

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) 
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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. 

 

2014-ben a a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését 

engedélyező hatóság által ellenőrzés nem volt. 

 

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 

érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések): 

 

Továbbra is szükséges lenne bekapcsolódni a nevelőszülői hálózatba. Ennek érdekében az 

Egyesített Szociális Intézmények munkatársai többször meghirdették a hivatásos nevelőszülői 

képzés lehetőségét, de sajnos továbbra sem volt rá jelentkező.  

Továbbra is fontos lenne egy anyaotthon létrehozása Füzesgyarmaton, vagy térségünkben, 

mellyel a kisgyermekes ideiglenesen otthon nélkülivé váló anyák gyermekeikkel együtt 

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. 

 

Bűnmegelőzési programja a településnek nincs. Hivatalos adatunk fiatalkorú bűnelkövetőkről 

nincs. 

 

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. 

 

Az előző évekhez hasonlóan, a Kossuth általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az 

osztályfőnöki, valamint a biológia órák keretében az életkori sajátosságoknak megfelelően 

2014-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 járáshoz került gyámhatósági feladatok ellátása és az 

ügyintézés, jórészt továbbra is Füzesgyarmaton történik, ami a feladatellátás és az ellátás 

igénybevétel színvonalában, valamint a jelzőrendszer működése területén jelentős változást 

nem eredményezett.  

A kétoldalú információáramlás tekintetében nagyobb odafigyelésre van szükség, főleg a 

járáshoz került gyámhivataltól várunk több visszajelzést.  
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A lehetőségeink szerint törekszünk arra, hogy a jövőben is lelkiismeretesen, a jogszabályi 

előírások megtartásával, a gyermekek javára hasonló színvonalon végezzük a munkánkat, 

keresve a lehetőséget a jobbításra, gyermekeink egészséges fejlődése érdekében. 

 

Füzesgyarmat, 2015. május 13. 

 

 

 

 

 
 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

 

 


