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Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatellátásának átfogó értékelése, a 2013. január 1-jétől hatályos 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján 

(tervezet) 

 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 

 

 (2011. 12. 31.-ei állapot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

A feladatokat jórész a Polgármesteri Hivatal szociális csoportja látja el. 

 

A főbb pénzbeli és természetbeni ellátások formái: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- óvodáztatási támogatás 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

- beiskolázási segély 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

2012. évben 522 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot. 235 családot érint. 

 

A kedvezményre való jogosultak köre csökkenő tendenciát mutat. Ennek az oka, hogy a 

jogosultság feltételei közzé tartozik az egy főre eső jövedelem. 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 védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a törvényes felügyeletet gyakorló 

szülőknek nincs az általános iskola nyolcadik évfolyamánál magasabb iskolai végzettsége. 

 

      

 Korcsoport(év) ffi nő Összesen  

          

 0-3 76 81 157  

 4-6 89 77 166  

 7-14 277 257 534  

 15-18 149 147 296  

 19-60 1847 1698 3545  

 60+ 528 801 1329  

 Összesen 2966 3061 6027  
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A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a gyermekvédelmi kedvezmény által is biztosított 

támogatásokon túl különböző pályázati lehetőségeket is igénybe vehet. Ilyen pl.: a kötelező 

óvodai ellátás, útravaló ösztöndíj program általános- és középiskolásoknak, valamint 

felsőfokú tanulmányokat elősegítő programok. 

 

2012. évben összesen 166 gyermek részére került határozattal megállapításra.  

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásában 3 gyermek részesült 2012. évben.  

 

 

Óvodáztatási támogatás 

 

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. 

2012. június hónapjában 21 gyermek  

2012. december hónapjában 25 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban. 

 

Ez a támogatás is központi finanszírozású. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

2012. évben  574 családnak, 1.128 alkalommal kerül megállapításra támogatás. 6.685.000.-Ft-

ot költöttünk erre a célra. Általában pénzbeli támogatás formájában állapítja meg a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság, de szükség esetén természetbeni formában. Például étkezési 

térítési díj kifizetésénél az adott intézménynek átutaljuk a megállapított támogatást, vagy a 

adott célra felhasználható támogatást állapít meg, ami a családgondozó közreműködésével, 

segítségével költhető el. A fenti számadatok mutatják, hogy ehhez a támogatási formához a 

szociális és egészségügyi bizottság jelentős munkával járul hozzá, hiszen a támogatás 

megállapításáról az előkészítést követően a bizottság  határozattal dönt. 

 

Beiskolázási segély 

2012. évben 102 családnak nyújtottunk beiskolázási segélyt 123 gyermeknek. 1.012.000.-Ft-

ot költöttünk erre a célra. 

 

Szociális nyári gyermekétkeztetés 

 

2012. évben 219 gyermek részesülhetett 54 napon keresztül nyári gyermekétkeztetésben. A 

Városétkeztetés biztosította a támogatottak részére a napi egyszeri melegételt. 2012. évben 

egy hetes táborozást is biztosítottunk a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével. 

 

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 Többcélú 

Társulás fenntartásában működő Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény, az oktatási-nevelési intézmény és a városétkeztetés közreműködésével - a 

gyermekjóléti szolgáltatást, bölcsőde és iskolai napközi működtetésével a gyermekek 

napközbeni ellátását.  
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A gyermekek átmeneti gondozását szükség esetén 2 fő szakképzett helyettes szülővel tudjuk 

megoldani. Ezen túlmenően a rászorulók részére segítjük a máshol igénybe vehető 

ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata:  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény (ESZI) keretében látja el a gyermekjóléti szolgálati feladatokat. 

 

A 2012-es év  gyermekvédelmi munkája számokban 

(2012. december. 31-i állapot szerint) 

 

 

- gyermekek veszélyeztetettségének okai:  

 

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

Megnevezés Kezelt problémák száma 

(halmozott) 

Anyagi 108 

Gyermeknevelési 362 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési  6 

Magatartászavar 127 

Családi konfliktus 48 

Szülők vagy család életvitele 10 

Szülői elhanyagolás 18 

Családon belüli bántalmazás 0 

Fogyatékosság 0 

 Megnevezés Családok száma 

összesen 

Gyermekek 

száma 

összesen 

1 Alapellátás keretein belül gondozott 

gyermekek és családok 2012.évben  

50 81 

2, Védelemben vétel keretein belül 

gondozott családok és gyermekek 

2012.évben 

11 19 

3, Átmeneti nevelésbe került gyermekek 

2012.évben 

0 0 

4, Átmeneti nevelésben lévő gyermekek és 

családok 

9 18 

 Összesen: 70 118 

 

2012. évben védelembe vett gyermekek és 

családok 

 

 

2 

 

4 

 

 

Gondozások száma összesen 2012. évben 

 

 

680 
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Szenvedélybetegségek 1 

Összesen 680 

 

 

- 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 2 

szakképzett védő látta el. A harmadik körzet szakképzett védőnővel történő betöltése 2013. 

január 01. napjával megtörtént 

 

2012-ben összesen 286 családot gondoztak. 

A gondozottak létszámát és a veszélyeztetettségi ok szerinti megoszlást az alábbi táblázattal 

szemléltetjük: 

 

Az elmúlt évben a gyermekek védelme érdekében több alkalommal tettek írásbeli jelzést a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 

A tanácsadásokon összesen 2516 fő jelent meg, melyet a következő táblázat szemléltet: 

 

Várandós Csecsemő 1-3 éves 3-6 éves Nővédelem 

629 871 337 587 92 

 

Összes látogatásuk 2444, melyből 737 veszélyeztetett volt: 

 

2012 Látogatottak száma Veszélyeztetett 

Várandós 241 135 

Gyermekágyas 261  

Csecsemő 771 167 

1-3 éves 454 158 

3-6 éves 704 264 

Nővédelem 13 13 

Összes családlátogatás 1707  

2011.-ben a születések száma 48 fő volt két iskolai osztálynyi gyermek fog nevelődni. 5 évvel 

ezelőtt ez a szám 55 volt. A születések száma kb. 12,7 %-kal csökkent. 

-      családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása :  

 

2012 Létszám Eü.ok miatt 

vesz. 

Szoc.ok miatt 

vesz. 

Eü.+Szoc.ok 

miatt vesz. 

Csecsemő 58 4 8 1 

1-3 éves 

kisgyermek 

73 3 13 2 

3-6 éves 

gyermek 

183 15 23 3 

Várandós 63 18 6 5 
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A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás intézményeként működő Egyesített Szociális 

Intézmények gyermekjóléti szolgálata 9 család gondozását végzi, segítve ezzel a gyermekek 

visszakerülését a családba. 

 

Gondozási tevékenység: 

 

- jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: 

 

A jelzőrendszer jó működése érdekében jegyzői gyámhatósági értekezletet tartunk, ahol 

valamennyi jelzőrendszerben részvevő szervezet képviselteti magát.  

 

Az Egyesített Szociális Intézmények esetkonferenciát 12 alkalommal, Szakmai megbeszélést 

pedig 6 alkalommal tartott, szakemberek, szülők, gyermekek, részvételével, bevonásával.  

Főleg magatartási problémákkal kerültek ide a gyerekek. A szakmaközi megbeszélések, 

tapasztalatcserék, erősítik az információ-áramlást, és egyben segítik a gyors és szakszerű 

problémamegoldást.  

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

kialakulásának megelőzése, megoldása érdekében megfelelően működik. 

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

 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   

Gyer

mekek napközbeni ellátása: 

Sor. 

szá

m 

Nem és kor Alapellátásba

n történő 

gondozás 

Védelemb

e vett 

Átmeneti  

nevelt 

összesen 

1 Gyermekek száma 

2 fiú+ 

lány 

0-5 éves 8 4 0 12 

3 6-13 éves 43 8 10 61 

4 14-17 éves 30 7 8 45 

5 összesen 81 19 18 118 

 

Családok száma összesen: 70 

 

 

Gyermekek száma  összesen: 118 

 

 

Sor. szám Megnevezés Jelzések 

száma 

1 Egészségügyi szolgáltató 2 

2 Védőnői  2 

3 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 7 

4 Közoktatási intézmény 68 

5 Rendőrség 2 

6 Ügyészség. bíróság 0 

7 Társadalmi szervezet, egyház 0 

8 Pártfogó felügyelői szolgálat 4 

9 Állampolgár 6 

10 Önkormányzat jegyzője 24 

Összesen 113 
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A bölcsőde a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységében működik, alapfeladata a családban 

nevelkedő 1-3 éves kisgyermekek szakszerű nevelése-gondozása. 

 

2012-ben 46 kisgyermek családja vette igénybe a bölcsődei ellátást. Az elmúlt évhez képest 

jelentősen – 9 kisgyermek – megnőtt az igénylők száma. 

A bölcsődébe járó kisgyermekek közül 29-en gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, 

ők a vonatkozó jogszabályok értelmében, ingyen étkeztetésben részesültek. 

Két család 3 kisgyermeke védelemben volt. Veszélyeztetett egy család 2 kisgyermeke. A 

jelzőrendszeri esetmegbeszéléseken rendszeresen képviseltették magunkat. A jelzőrendszer 

tagjaival továbbra is jó kapcsolatot ápolnak, különösen a védőnői szolgálattal, a 

gyermekorvossal és a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat szakembereivel. 

 

A Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény, Napközi Otthonos Óvoda 

intézményegységébe összesen 159 gyermek jár.  

Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap 85 gyermek.(A gyermekek nagy százaléka 

nyáron is ingyenes étkezéshez jut.) 50%-os térítésben részesül 21 gyermek. 

Veszélyeztetett gyermek jelenleg nincs az óvodában. 

A csoportvezető óvónők év elején felmérést végeznek az esetleges veszélyeztetettségről, 

hátrányos helyzetről. Szükség esetén a gyermekjóléti szervekkel való kapcsolatfelvétel a 

gyermekvédelmi felelős feladata. 

A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors megoldásában együttműködő intézmények: 

Gyámhivatal, Önkormányzat Szociális Osztálya, Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény, Bölcsőde, Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,  

Védőnői Hálózat, Gyermekorvos és Rendőrség.. 

Az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekek sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik. 

Az esetek írásban történő jelzését a megfelelő intézmények felé a gyermekvédelmi felelős 

teszi.  

Óvodai Integrációs Program alapján folyik a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) 

gyermekek óvodai fejlesztése. A gyógypedagógusok, a fejlesztőpedagógusok valamint az 

iskola pszichológus segítik a gyermekvédelmi munkát. 

 

A Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény Általános Iskolai Intézményegység  

tanulóinak létszáma 495 fő.  

Az iskolában nyilvántartott veszélyeztetett tanulók létszáma 41 fő.  

Védelembe vett gyermek száma 9fő, hátrányos helyzetű tanulók létszáma 207 fő,  

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma  66 fő,  védelembe vett tanulók létszáma 9 

fő. 

Étkezést 400 fő vesz igénybe, a térítés nélküli étkezők száma 233 fő. 

IPR-es oktatásban bevonva  88 tanuló 

 

A jelzőrendszer egyéb tagjaival szintén jó napi munka kapcsolatot sikerült kialakítani 

(Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, gyermekorvos, védőnők, gyámügyi előadó, 

rendőrség). Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást az aktuális ügyek fejleményeiről, együtt 

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

milyen vállalásnak tesz eleget.  Kompetenciahatáron túl  átirányítom az érintettet az arra 

hivatott szakemberhez.  

Esetszámok a kezdeményezett eljárások típusa szerint 2012/13 tanév első félévében: 

Jelzőrendszeri értekezlet és családsegítővel közösen gyűjtés szerevezése rászorultak 

megkeresése 16- eset, védelembe vételi tárgyalás 4 eset, esetkonferencia 2 eset, pedagógiai 
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szakvélemény készítése 9 eset, szülővel esetmegbeszélés 3 eset, gyermekkel esetmegbeszélés 

8 eset, pedagógussal esetmegbeszélés 12 eset, gyermekorvossal esetmegbeszélés 1 eset, 

Védőnőkkel esetmegbeszélés 2 eset, rendőrséggel esetmegbeszélés 3 eset, családsegítővel 

esetmegbeszélés 17 eset, gyámüggyel esetmegbeszélés 4 eset. 

 

A 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 Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a Békés Megyei 

Kormányhivatal Hivatal és a szegedi Módszertani Intézet tartott teljes körű átfogó ellenőrzést. 

Az ellenőrzésen hiányosságokat nem találtak, a megállapítások segítséget nyújtottak a további 

még színvonalasabb feladatellátáshoz.  

 

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.  

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 önkormányzattal kötött megállapodás (támogatási szerződés) keretében 

szabadidős programok szervezésében vesznek részt. Rendezvényeik ingyenesen látogathatóak 

voltak, lehetővé téve a hátrányos helyzetű rétegek részvételét. 
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2012-ben az előző évekhez hasonlóan, a Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézményben 

az osztályfőnöki, valamint a biológia órák keretében az életkori sajátosságoknak megfelelően 

feldolgozásra kerül a testi és lelki egészség témaköre, a család szerepe, konfliktuskezelés, 

szenvedélyek, emberi jogok stb. 

A Szeghalom Rendőrkapitányság bűn-és baleset megelőzési előadója az általános iskolások 

részére több alkalommal tartott bűnmegelőzési és közlekedési előadásokat 

 Az „Iskola rendőre” program részeként az általános iskola osztályaiban baleset és 

bűnmegelőzési előadásokat tartottak. Az előadások megtartása továbbra is szükségesnek és 

hasznosnak minősíthető. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 

összehangolt munkáját a feladatellátásban résztvevők jó kapcsolata és együttműködése, a 

jelzőrendszer megfelelő működése és működtetése biztosítja. 

A járáshoz került gyámhatósági feladatok ellátása és az ügyintézés, továbbra is 

Füzesgyarmaton történik, ami a feladatellátás és az ellátás igénybevétel színvonalában, 

valamint a jelzőrendszer működése területén változást nem eredményezett. 

 

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 jobbításra, gyermekeink egészséges fejlődése érdekében. 

 

Füzesgyarmat, 2013. május 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 


