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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) 96. §ának (6) bekezdése előírja, hogy minden év május 31-ig át kell tekinteni a település
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának működését és erről átfogó értékelést
kell készíteni, amit a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. A testületi tárgyalást követően
a beszámolót meg kell küldeni a gyámhatóságnak, amely 30 napon belől javaslattal élhet a
települési önkormányzat felé.
A beszámoló tartalmi, formai követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. sz.
melléklete határozza meg.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolót szíveskedjen
megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.
……../2016. (V. 26.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Határozati javaslat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerint a 2015. évi gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyező tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szeged – ügyintéző által
4. Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője
5. Irattár.
Sándorfalva, 2016. május 6.

Tisztelettel:
Dr. Bánfi Margit
Jegyző
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Sándorfalva Városi Önkormányzat
Jegyzője

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Tel/fax: 62/572-961, 572-976  E-mail: polghiv@sandorfalva.hu  Internet: www.sandorfalva.hu

Beszámoló Sándorfalva Város 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról
Bevezető
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény célja,
hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi
önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó más szervezetek meghatározott ellátásokkal
és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és
érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a
gyermekek

veszélyeztetettségének

megelőzéséről

és

megszüntetéséről,

a

hiányzó

gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek
társadalmi beilleszkedéséről.
A gyermekvédelemmel foglalkozó szervek, szervezetek és személyek tevékenységük során
együttműködnek a családdal és – jogszabályban meghatározottak szerint – elősegítik a
gyermek családban történő nevelkedését és a család szükségleteinek megfelelően segítséget
nyújtanak.
A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek
szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető
valamely ellátás igénybevételére.
Meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményeit a gyermekek védelmében alkalmazott
eljárások során.
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet alapján
Sándorfalva Város Jegyzője a települési önkormányzat jegyzői feladatát és hatáskörét látja el.
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A. A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre:
 Gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
 Megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
 Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá
vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
 Ellátja a törvényben és a kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatokat.
A gyermekek védelmének rendszere
A

gyermekek

védelme

a

gyermek

családban

történő

nevelkedésének

elősegítésre,

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekvédelem rendszerében önkormányzatunk feladatai:
 Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – jegyzői hatáskör
- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
- Rendkívüli Települési támogatás – önkormányzati hatáskör (Polgármester)
- Gyermekek ellátásához kapcsolódó krízishelyzetben nyújtott támogatások
- Beiskolázási támogatás
- Étkezési térítési díjtámogatás
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
- Gyermekjóléti szolgáltatás – Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI)
- Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde (EESZI keretein belül) iskola, óvoda
A település demográfiai mutatói 2011. és 2015. év közötti adatok korcsoportos bontásban:

Korcsoport

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

0-2 éves

198

191

195

193

201

3-5 éves

230

230

218

203

212

6-13 éves

632

618

629

636

638

14-14 éves

77

96

64

79

84

15-17 éves

297

280

260

231

239

18-54 éves

4311

4317

4337

4354

4348

55-100 éves

2445

2470

2481

2486

2487

Össz.lakosság

8190

8202

8184

8182

8209
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Településünk lakosságában változás nem tapasztalható. A kiskorúak létszáma minden
korcsoportnál növekedést mutat az előző évhez viszonyítva.
Demográfiai mutatók
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Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – jegyzői hatáskör
- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása



Rendkívüli Települési támogatás – önkormányzati hatáskör (Polgármester)
- Gyermekek ellátásához kapcsolódó krízishelyzetben nyújtott támogatások
- Beiskolázási támogatás
- Étkezési térítési díjtámogatás



Egyéb a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni
juttatások



Étkezési támogatás



Tankönyvtámogatás
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 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdés értelmében az intézményi gyermekétkeztetést
ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek
számára, valamint az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerint az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési
díj 50 %-os normatív kedvezményével kell biztosítani az 1-8. évfolyamon felül nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.
Természetbeni támogatás - Erzsébet-utalvány - évente két alkalommal – augusztus és
november hónapban.
Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (tankönyvtámogatás).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot egy évre állapítja meg a
jegyző. A jogosultság megállapításának feltételei nem változtak.
2015. augusztus 1. napján 321 kiskorú és 30 nagykorú gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.
2015. november 1. napján 310 kiskorú és 32 nagykorú gyermek részesül rendszeres
gyermekvédelmi támogatásba.
Annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a
tárgyév augusztus 1-jén és november 1-jén fennállt, a település jegyzője tárgyév
augusztusában és novemberében, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, 2015.
évben gyermekenként 5.800,- Ft értékben.
Kiskorúak:

Nagykorúak:

Összesen:

augusztus

321

30

351

november

310

32

342

7

32
november

310

30
augusztus

321

0

50

100

150
Kiskorúak:

200

250

300

350

Nagykorúak:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására benyújtott kérelem 15 esetben
került elutasításra, mert a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a Gyvt-ben
meghatározott összeget.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúak
2015. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
és hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek:


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:

192 családból, 319 kiskorú és 31 nagykorú gyermek.
2013. szeptember 1. napjától a Gyvt. rendelkezése alapján a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménybe részesülő gyermekek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetét
határozatban kell megállapítani a szülő önkéntes nyilatkozata alapján.
A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mikor állapíthatjuk meg a gyermek
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetét.
2015. december 31. napi nyilvántartás alapján 70 hátrányos helyzetű (38 családból) és 27
halmozottan hátrányos helyzetű (16 családból) gyermeket tart nyílván önkormányzatunk a
350 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül.
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Hátrányos helyzetű a szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt
Hátrányos helyzetű a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt
Halmozottan hátrányos helyzetű a szülő alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága miatt



Hátrányos helyzetű gyermekek:

38 családból, 62 kiskorú és 8 nagykorú gyermek


Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek:

16 családból, 24 kiskorú és 3 nagykorú gyermek

Óvodáztatási támogatás
A települési önkormányzat jegyzője - annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, és akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménye fennáll, továbbá a gyermek halmozottan hátrányos helyzete
megállapításra került.
2015. júniusában az előző évben megállapított 1 kiskorú gyermek óvodáztatási támogatásra
való jogosultsága továbbra is fenn állt, így gyermekenként 10 000,- Ft került folyósításra. Az
óvodáztatási támogatás 100%-ban visszaigénylésre került a Magyar Államkincstártól.
A Gyvt. módosításával az óvodáztatási támogatási forma megszűnt, 2015. augusztus 31.
nappal, mivel a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8. § (1) és (2)
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
9

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.

Statisztikai adatok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekekről és
családokról:
2015. december 31. napján 319 kiskorú és 31 nagykorú gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.

31
319

31

Kiskorú gyermek

Nagykorú gyermek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők korcsoportos megoszlása és
korcsoportonkénti tartós betegek száma:

Kor:
0-6
7-14
15-18
19Összesen:

gyerekek
száma
95
154
70
31
350

ebből tartósan beteg
0
1
5
0
6
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400
350
350
300
250
200
154
150
100

95
70
31

50
5

1

0

6

0

0
0-6

7-14

15-18

gyerekek száma

Összesen:

19-

ebből tartósan beteg

Családok száma a kiskorú gyerekek száma szerint:

családok száma

ebből egyedülálló
szülő

1 gyerekes

79

45

2 gyerekes

66

24

3 gyerekes

28

9

4 vagy 5 gyerekes

5

1

6 vagy annál több gyerekes

0

0

Összesen

178

79

11

79

Összesen

6 vagy annál több gyerekes

0
0

4 vagy 5 gyerekes

1

178

5
9

3 gyerekes

28
24

2 gyerekes

66
45

1 gyerekes

79
0

20

40

60

80

családok száma

100

120

140

160

180

200

ebből egyedülálló szülő

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek közül 31%-a
nevelkedik csonka családban, - egyedülálló szülő háztartásában.

31%

31%

69%

családok száma

ebből egyedülálló szülő
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek családjában az egy főre
jutó jövedelemviszonyok a nyugdíj minimumhoz viszonyítva:

Jövedelem

gyerekek száma

nyugdíj minimum fele alatt:
nyugdíj minimum felét
meghaladja, de a nyugdíj
minimum alatt:
nyugdíj minimum felett
van, de a nyugdíj minimum
130%-át nem éri el:
Nyugdíj minimum 130 %-át
meghaladja, de a 140%-át
nem éri el:

57

Összesen:

165

115

13
350

gyerekek száma

4%

16%

33%

47%

nyugdíj minimum fele alatt:

nyugdíj minimum felét meghaladja, de a nyugdíj minimum alatt:

nyugdíj minimum felett van, de a nyugdíj minimum 130%-át nem éri el:

Nyugdíj minimum 130 %-át meghaladja, de a 140%-át nem éri el:

Az adatok jól tükrözik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyerekek családjában nagy általánosságban 47% -nál az egy főre jutó jövedelem a nyugdíj
minimum felét (14 250,-Ft-ot) meghaladja, de nem éri el a nyugdíj minimumot (28 500,-Ft-o).
Aggodalomra ad okot viszont, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyerekek 16 %-ának a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum fele
(14.250,- Ft) alatt van. A statisztikai adatokból megállapítható a családok 63%-nál az egy főre
jutó jövedelem a nyugdíjminimum (28 500,- Ft) alatt van.
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Gyermekek ellátásához kapcsolódó krízishelyzetben nyújtott támogatások


2015. évben (2015.01.01.-2015.02.29.-ig):
Pénzbeli támogatás (pénzbeli): 16 családból 39 gyermek

Pénzbeli támogatás (2015. 01. 01. – 2015. 02. 29.)
Gyerek

Támogatási
esetek

Támogatási
összeg Ft-ban

16

39

39

91000

-

-

-

-

Támogatási
alkalmak

Család

Egyszer részesült
Kétszer részesült
Háromszor vagy
több esetben
részesült

-

Összesen:

16

-

-

39

39

91000

Gyerek

Támogatási
esetek

Támogatási
összeg Ft-ban

Rendkívüli települési támogatás

Pénzbeli támogatás (215. 03. 01. – 2015. 12. 31 )
Támogatási
alkalmak

Család

Egyszer részesült

32

67

67

156000

Kétszer részesült

13

38

76

152000

Háromszor vagy
több esetben
részesült

4

Összesen:

49

21

144000
64

126

A pénzbeli támogatásra felhasznált összeg
(gyermekenként átlagosan, esetenként: 2000,- Ft)

207

2015.évben

452000

összesen:

543 000,-Ft

Beiskolázási támogatásra felhasznált összeg: 168 000,- Ft (gyermekenként 3 000,- Ft) ,
mindösszesen: 711.000.-Ft.
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Étkezési térítési díj támogatásra felhasznált összeg: 61 116.- Ft, 6 gyermek részére került
megállapításra.

pénzbeli támogatás esetei

26%

egyszer részesült támogatásban
43%
kétszer részesült támogatásban
háromszor vagy többször részestült
támogatásban
31%

Rendkívüli települési támogatás gyermekek részére
772 116

800000

543000

700000
600000
500000
400000

168000

300000

61116

200000
100000
0
1
Pénzbeli:

Beiskolázási:

Étkezési:

Összesen:
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 Étkezési térítési díjkedvezmény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdés értelmében az intézményi gyermekétkeztetést
ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy
fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek, olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan
családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe
vették. Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették.
A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi
térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani,
az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesül.



Az általános iskolás gyermekek étkezése a Pallavicini Sándor Általános
Iskolában történik.

Az étkezésben résztvevő gyermekek száma támogatás szerint:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők – 100%- os támogatás
Nevelésbe vett gyermekek – 100% -os támogatás
Tartósan beteg, 3 vagy több gyermekes családban
nevelkedő gyermek – 50 %-os támogatás
Nem támogatott gyermekek
Összesen:

153 fő
4 fő
61 fő
58 fő
276 fő
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Az óvodás gyermekek étkezése:

Az étkezésben résztvevő gyermekek száma támogatás szerint:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők – 100%- os támogatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B § (1)
bekezdés ad) pontja szerint 100 %-os támogatás
Nem támogatott gyermekek
Összesen:



125 fő
87 fő

29 fő
241 fő

Bölcsődés gyermekek étkezése:

Az étkezésben résztvevő gyermekek száma támogatás szerint:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők – 100%- os támogatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B § (1)
bekezdés ad) pontja szerint 100 %-os támogatás
Nevelésbe vett gyermek – 100 %-os támogatás
Nem támogatott gyermekek
Összesen:

13 fő
26 fő

1 fő
6 fő
46 fő
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153

160

140

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők – 100%- os
támogatás

125

120

100

A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szló 1997. évi XXXI. törvény
21/B § (1) bekezdés ad) pontja szerint 100
%-os támogatás

87

Tartósan beteg, vagy 3 vagy több gyermek
nevelkedik a családban 50 %-os támogatás

80
61

58

60

Nevelésbe vett gyermek – 100 %-os
támogatás

40

29

26

Nem támogatott gyermekek
20

13
0

1

6

4

0 0

0

0
Bölcsőde

Óvoda

Iskola

276
300

241

250
200
150
58

46

100

29
50

6

0
Bölcsőde

Óvoda
Nem támogatott gyermekek

Iskola
Összesen:
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A gyermekétkeztetés során kedvezményben résztvevő gyermekek aránya
intézményenként.
Bölcsőde

Bölcsődei étkeztetésnél a támogatotti arány

13%

87%

Kedvezményben részesül

Kedvezményben nem részesül

Óvoda

Óvodai étkezésnél a támogatotti arány

12%

88%

Kedvezményben részesül

Kedvezményben nem részesül
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Iskola

Iskolai étkezésnél a támogatotti arány

21%

79%

Kedvezményben részesül

Kedvezményben nem részesül

A bölcsődés és az óvodás gyermekeknél a kedvezményben részesülők aránya magasabb, mint
az általános iskolás gyermekeknél. 2015. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezés alapján
– Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés ad) pontja – a bölcsődés és óvodás gyermekeknél 100 %-os
kedvezmény illeti a gyermeket a szülő nyilatkozata alapján, ha a családban az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át. Ezen rendelkezés eredménye látható a fenti diagrammokon.

 2015-2016. tanévben ingyenes tankönyvellátásban részesülő gyermekek
Tartósan beteg
gyermek

Gyermekvédelmi

Sajátos

Térítésmentes (1-

több gyermekes kedvezményben

nevelést

2-3..évfolyamos,

igénylő

mindenki

gyermekek

térítésmentesen

3, vagy 3-nál
családban

részesülő

nevelkedő
gyermek

Összesen

kapta a tk-et,
állami finansz.)

5

57

101

14

221

398

20

1%

Tartósan beteg gyermek

14%

3, vagy 3-nál több gyermekes
családban nevelkedő gyermek
Gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő
56%

25%

Sajátos nevelést igénylő
gyermekek
Térítésmentes (1-2-3..évfolyamos,
mindenki térítésmentesen kapta a
tk-et, állami finansz.)

4%

Szociális nyári gyermekétkeztetés
Önkormányzatunk 2015. évben pályázott a szociális nyári gyermekétkeztetésre és 54 napon
keresztül 95 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkezhetett
ingyenesen a nyári szünet ideje alatt.
A 95 gyermek kiválasztásánál önkormányzatunk kérte az EESZI gyermekjóléti szolgálat
javaslatát, valamint az ebédek külterületre történő kiszállítását a tanyagondnoki szolgálat
vállalta. A belterületen a gyermekek helyben is elfogyaszthatták az ebédet, illetve
ételhordóban elvihették.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
A felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18-20. §-ai
rendelkeznek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához
csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatóknak adományozott szociális
ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatásai intézményében A
szabályzat VIII. fejezete alapján a képviselő-testület minden évben határozattal dönt a
pályázók részére nyújtott támogatási összegről. A Képviselő-testület 124/2015. (IX. 24) Kt.
számú határozatában döntött arról, hogy a 2016-os

pályázati fordulóban valamennyi, a
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pályázati feltételeknek megfelelő „A”, illetve „B” típusú ösztöndíjra pályázót egységesen
5.000.- Ft/fő/hó önkormányzati támogatásban részesít.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok megállapítási és
folyósítási feltételeit központi szinten az 51/2007.(III.26.) Kormány rendelet, és 2012.
augusztusától az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Támogatáskezelő
által kiadott Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg.
(Fenti kormányrendelet 2008. óta lehetővé teszi, hogy az ösztöndíjat költségtérítésben részt
vevő, vagy részt venni kívánó hallgató részére is megállapítsa az önkormányzat (korábban
csak az államilag finanszírozott képzésben részt vevő/részt venni kívánó hallgatók/tanulók
voltak jogosultak e támogatásra).
Fenti jogszabályok értelmében:
A Képviselő-testület „A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíj megállapítása esetén támogatást
nyújthat évenként 10 hónapra annak a szociálisan hátrányos helyzetű tanulónak, aki teljes
idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatja, vagy „B” típusú ösztöndíj megállapítása esetén 3*10
hónapra annak a fiatal felnőttnek, aki fentiekben megjelölt képzésben kívánja folytatni
tanulmányait.
A pályázók a 2015/2016. tanév II. félévi, és a 2016/2017. tanév I. félévi ösztöndíjaira
pályáztak.
2015. októberében „A típusú pályázatot 15 fő nyújtott be, 13 fő esetében a támogatás
megállapításra került, 1 fő pályázatát papír alapon nem juttatta el Önkormányzatunkhoz, így
pályázatát elbírálni nem lehetett, 1 fő esetében

az egy főre jutó havi nettó jövedelem

meghaladta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapításáról szóló
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2008.(VI. 26. ) Kt. Számú
határozattal elfogadott szabályzatába foglalt jövedelemhatárt (jelenleg 57.000.- Ft) ezért
kérelme elutasításra került.
Óvodába járás
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó EMMI rendelet értelmében
hatóságunk nyilvántartást vezet a 3. életévüket betöltött gyermekekről. A Pipacs Óvoda
részére megküldésre került a 2015. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltött kiskorúak
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névsora. A Pipacs Óvoda óvodavezető asszonya megküldte a 2015. áprilisában beíratott 3.
éves gyermekek névsorát. Hatóságunk megkereséssel élt azon 3. életévüket betöltött
kiskorúak szülei felé, akik nem a sándorfalvi Pipacs Óvodába íratták gyermeküket, annak
érdekében, hogy minden Sándorfalván lakó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves
kiskorú óvodai beiratkozása megtörténjen.
23. kiskorú gyermek esetében kellet megkereséssel élni a szülők felé. A szülői nyilatkozatok
alapján a kiskorú gyermekek vagy a környező településen teljesítik az óvodába járást, vagy a
szülőkkel együtt külföldön tartózkodnak, és ott járnak óvodába.
Nemzeti köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdésére való hivatkozással két kiskorú
gyermek esetében adott a jegyző felmentést a kötelező óvodába járás alól egy évre


Arany János Tehetséggondozó Program

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Tehetséggondozó
Program keretében egy kiskorú gyermeket támogatott a 2015-2016-os tanévben 10 hónapon
keresztül havi 3 000,- Ft-tal.
 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Az anyakönyvvezető teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot készít.
2015. évben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett az apa:
-

méhmagzatra, orvosi igazolás alapján: 28

-

megszületett gyermekre: 4

 Társhatóságokkal való kapcsolattartás
Hivatalunk felé társhatóságok (gyámhivatalok, bíróságok, szociális irodák) megkereséssel
élnek környezettanulmányok, vagyonos kiskorúak, illetve gondnokoltak esetében
ingóleltárak készítésére.
2015. évben 8 esetben keresték meg hivatalunkat, ezeknek a felkéréseknek a
jogszabályokban rögzített határidőkön belül eleget tett hivatalunk.
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B. A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.), értelmében minden települési önkormányzatnak gyermekjóléti szolgáltatást kell
biztosítania, Sándorfalva városban az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Gyermekjóléti Szolgálata látja el ezt a kötelező feladatot, és a település önként vállalt
feladataként a bölcsődei szolgáltatást.
I.

Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, saját családjában történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgálat általános feladatait a Gyvt. szabályozza, amely nevesíti a
gyermekek alapvető jogait, a jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének
rendszerét és alapvető szabályait.
A szolgálat a Gyvt. mellett a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, valamint a 15/1998. (IV.31.)
NM rendeletben meghatározott jogszabályok alapján, az Alaptörvénnyel és a gyermekek
jogairól szóló New York-i Egyezménnyel összhangban végzi a tevékenységét, a szociális
munka módszereinek alkalmazásával, a Szociális Munka Etikai Kódex- ben előírtak
alkalmazása mellett.

I./1.

A gyermekjóléti szolgáltatásfeladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban

történő nevelkedésének elősegítés érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás szervezése,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás
szervezése,
d) a szabadidős programok szervezése,
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e) hivatalos ügyek intézésének segítése,
I./2.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése

érdekében
a) veszélyeztetettséget észlelő - és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) a jelzőrendszerként meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés
megszervezése, tevékenységük összehangolása.

I./3.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése

érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, családgondozással elősegíteni a
gyermekproblémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés
és a kapcsolattartás esetében,
c) kezdeményezni
egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,
egészségügyi ellátások igénybe vételét,
pedagógiai szakszolgálatok igénybe vételét, vagy
a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét.
d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtására,
a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak
megváltoztatására.

I./4.

A gyermekjóléti szolgáltatás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást

végző

intézménnyel

körülményeinek

megteremtéséhez,

együttműködve

javításához,

a

-

a

család

szülő-gyermek

gyermeknevelési
közötti

kapcsolat

helyreállításához,
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b) az utógondozás biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást nyújtó intézménnyel együttműködve- a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez.

I./5.

A gyermekjóléti szolgálat munkáját - összehangolva a gyermekeket ellátó

egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal- szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.
Tevékenysége körében az előbb felsorolt feladatokon túl:
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet,
d) szervezi a helyettes szülői hálózatot
e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
f) felkérésre környezettanulmányt készít,
g) kezdeményezi a települési önkormányzatoknál új ellátások bevezetését,
i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztetető Fórum
munkájában,
k) nyilvántartást vezet

II.

Személyi és tárgyi feltételek:
A szolgáltatás 1999 óta működik Sándorfalván, 2003. – 2015. év között két fő

családgondozó végezte a szakmai munkát. A szakmai feladatokat, működés és személyi
minimumfeltételeket a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabályozta, ez alapján gyermekjóléti
szolgáltatási körzetenként 700 fő gyermek/ körzetenként 1 fő családgondozót írt elő.
Településünkön 1456 fő, 0 - 18 éves kiskorút tartottak nyílván ennek alapján a szolgáltatás
megfelelt az előírt személyi minimum feltételnek.
A szolgálat munkatársai az Egészségház emeletén a családsegítő szolgálattal közös
helyiségekben látják el az ügyfeleket. A helyiségek kialakítása megfelel a személyes segítő
munkának,

a

szakmai

megbeszéléseknek.

A

technikai

feltételek

megfelelőek,

a
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családlátogatás saját kerékpárral megoldott, a külterületi családokat a tanyagondnoki szolgálat
segítségével tudják látogatni a családgondozók.

III.

A Gyermekjóléti Szolgálat működésének adatai

2015-ben az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint (nem
halmozott adat): szülővel közösen 14 alkalommal, más gyermekjóléti szolgálat által küldött 5
esetben, jelzőrendszeri tagok által írásbeli jelzés 21 esetben, gyámhatóság által
kezdeményezett írásbeli megkeresés 22 esetben történt. Ezek a kliensek az év folyamán több
alkalommal, többféle problémájuk megoldásában kértek segítséget.
A szolgálat 2015. évben alapellátásban 72 gyermeket gondozott 40 családból, a védelembe
vett gyermekek száma 7 fő volt 3 családból, nevelésben (szakellátásban) 7 gyermek
tartózkodik 3 családból.
A védelembe vétel alakulása az elmúlt években: 2010-ben 34 gyermek, 2011-ben 35
gyermek, 2012-ben 35 gyermek, 2013-ban 34 fő, 2014-ben 23 fő, 2015-ben 7 gyermek volt
védelemben. A csökkenés okai: elköltözés, nagykorúság elérése, valamint pozitív irányú
változások (a veszélyeztetettség enyhülése, felszámolása) miatt megszűnt hatósági
intézkedések.
III./1. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa és az ellátott
gyermekek száma szerint:
Megnevezés
Kezelt problémák száma Ellátott gyermekek száma a
(halmozott)
fő probléma szerint
Anyagi,
megélhetési,
326
17
lakhatási
Gyermeknevelési
144
5
Gyermek intézménybe való
216
8
beilleszkedési nehézség
Magatartás
zavar,
238
7
teljesítmény zavar
Családi konfliktus (szülők
60
14
egymás
közti,
szülőgyermek közti)
Szülők vagy a család
130
7
életvitele
Szülői elhanyagolás
74
7
Családon belüli bántalmazás
30
4
(fizikai, szexuális, lelki)
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Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek
Összesen:

18
3
1229

2
1
72

Az ellátott gyerekek számából látható, hogy a kliensek 23,6 %-a küzd anyagi, lakhatási
problémával, 19 %-a családi problémákkal, 9 % - a magatartás, teljesítmény zavarral, 11 %-a
beilleszkedési és teljesítmény zavarral is küszködik, az aktuális problémák csökkentéséhez,
megszüntetéséhez szükség van az adott problémához kötődő többszöri személyes
közreműködésre, védelembe vétel esetén a szoros családgondozásra.
III./2. A Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai:
Megnevezés
Szakmai
tevékenységek Ellátott gyermekek száma
száma (halmozott)
Információnyújtás
1070
72
Segítő beszélgetés
315
82
Tanácsadás
328
72
Hivatalos ügyekben való
162
72
közreműködés
Családlátogatás
175
105
Közvetítés
más
124
25
szolgáltatásba
Első
védelembe
vételi
3
3
tárgyaláson való részvétel
Nevelésbe
vétel
2
2
felülvizsgálata
Védelembe
vétel
7
10
felülvizsgálata
Elhelyezési értekezleten való
2
2
részvétel
Konfliktuskezelés
42
23
Szakmaközi megbeszélés
68
Esetkonferencia
2
2
Adományozás
310
68
Szociális válsághelyzetben
2
2
lévő kiskorú várandós anya
gondozása
Összesen
2612
540
A fenti adatokból jól látható, hogy a családgondozók a felmerült halmozott családi
problémákat kizárólag a személyes támogató kapcsolat keretein belül tudják megoldani, a
családgondozási folyamat során. Nem rendelkeznek sem anyagi, sem speciális szolgáltatási

28

lehetőségekkel, nincs hatósági jogkörük, csupán az ügyfél bizalmán és önkéntes
együttműködésén alapuló intervencióval tudják a probléma megoldáshoz segíteni a
gyermekeket és családjaikat. Mindezek mellett a közigazgatási eljárásokban, törvényben
meghatározott feladatokat is ellátják. Havonta rendszeres ruha börze, és adomány szervezés
keretében is segítik a rászoruló családokat.
III./3. A Gyermekjóléti szolgálat prevenciós tevékenységének adatai:
Megnevezés
Szakmai
tevékenységek Szolgáltatásban részesülők
halmozott száma
száma
Játszóház, klub csoport
12
252
Szünidős programok
8
192
Korrepetálás
0
0
Összesen:
20
444
A szolgálat nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, az általa gondozott és az önkéntesen
jelentkező gyermekek számára, az iskolai szünetek idejére rendszeresen szervez tartalmas
szabadidő eltöltési programokat (kirándulások, múzeumlátogatások, strandolások és kreatív
kézműves foglalkozások), ezzel

is

szeretnék csökkenteni a céltalanul csellengő,

deviánsviselkedést tanúsító gyermekek számát.
Prevenciós szabadidős programunk 2015 évben igen gazdag volt a „Sándorfalván gyereknek
lenni jó!” című pályázatnak köszönhetően, melyet 717 750 Ft-tal támogatott az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet.
A nyári szünet időszakában kirándulásokat tettünk (Országház, Állatkert, Balatonederics
Afrika Múzeum, Ópusztaszer Cseppentő Lovas farm, Nádastó Szabadidőpark fürdő).
Az évközi iskola szünetek idején a szegedi Móra Ferenc Múzeum Néprajzi és Afrika
Kiállítására, Kis herceg kiállítására vittük el a gyerekeket, rendszeresen szerveztünk mozi
látogatásokat, és egész évben havonkénti kézműves foglalkozásokat tartottunk (nemezelés,
gyöngyfűzés, varrás, gyertyakészítés, tojásfestés). A pályázat önrészét, a szabadidős
programok megvalósulását 2015 évben is a Sándorfalváért Alapítvány támogatta, amit ezúton
is szeretnénk megköszönni.
Adományszervezésre és juttatásra minden hónap utolsó csütörtöki napján került sor, melyet
átlagosan alkalmanként 15- 20 fő vett igénybe. Köszönettel tartozunk a sándorfalvi
lakosoknak, akiknek köszönhetően használható, tiszta ruhaneműt, játékokat tudunk az
ügyfeleknek biztosítani. Karácsonyra a Védőnői Szolgálat kezdeményezésének köszönhetően
„Szerezz egy doboznyi boldogságot” akcióban, a sándorfalvi lakosság által előre elkészített
ajándék dobozokban meglepetést adhattunk át 35 gyermekek részére, Makra Mihály
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családjának köszönhetően 20 komplett ágynemű garnitúrát adományozhatunk a rászoruló
családoknak.

IV.

Gyermekvédelmi jelzőrendszer

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ (7) a Gyermekjóléti Szolgálat minden év március 31.
napjáig tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit
figyelembe véve átfogóan értékelik a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer elmúlt évi
működését, a tanácskozás feladata áttekinteni a település gyermekjóléti alapellátásának
valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tenni a működés javítására. A 2015. év
értékelésére, 2016. február 23.-án került sor.
A jelzőrendszer tagjai:
 egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a
házi gyermekorvos,
 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő
szolgálat,
 a köznevelési intézmények,
 a rendőrség, az ügyészség, a bíróság,
 a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés, a menekülteket befogadó állomás,
a menekültek átmeneti szállása, a javító intézet
 a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, a munkaügyi hatóság,
 a gyermekjogi képviselő.
Gyermekvédelmi szereplők még a fentieken túl a gyámhivatal, gyámhatóság, szociális
irodák alkalmazottjai, de bekapcsolódhatnak közművelődési intézmények, egyházi és
civil szervezetek munkatársai is. Jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár is
élhet a gyermek érdekeit képviselve.
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IV./1. A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésének folyamata 2015. évben:

IV./2. Jelzőrendszeri tagok jelzései 2012- 2015 között:
Tagok:
2012
2013
1
2
Bölcsőde
3
5
Óvoda
90
53
Iskolák (helyi és
más iskolák)
1
8
Rendőrség
3
8
Pártfogó
felügyelő

2014
1
0
22

2015
0
0
32

3
6

3
5
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Állampolgárok
Gyámhivatal
Eü.
szolg.,védőnői
szolgálat

11
42
6

3
115
5

8
106
12

4
48
5

Megfigyelhető, hogy a jelzőrendszeri tagok minden évben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat
felé. Az iskoláknál kiugró magas létszámában a középiskolák is szerepelnek, hiszen az
igazolatlan hiányzások itt nagyobb számban fordultak elő, mint az általános iskolában. Az
iskolai hiányzások problémája a kamasz gyermekek egy részénél devianciával párosul, de sok
esetben teljesítmény zavarra vezethető vissza. A hátterükben húzódó okok feltérképezése
során gyakran derül fény a családi működésben fellelhető problémára, de előfordult már
intézményi abúzus is.
A köznevelési intézmények gyakran 10 óra igazolatlan mulasztás esetén jeleztek a szolgálat
felé. Minden jelzést követően felvették a kapcsolatot a családdal, segítő közreműködésünkkel
a gyermekek tovább folytathatták tanulmányaikat, így a prevenció sikerült, hiszen a jelzés és a
segítségnyújtás még időben történt.
A gyermekvédelemmel összefüggő képzések látogatottsága a jelzőrendszeri tagok között igen
alacsony, azonban a gyermekjóléti szolgálat által szervezett jelzőrendszeri összejöveteleken
zömében részt vesznek az intézmények képviselői. A szervezett esetmegbeszéléseken, illetve
esetkonferenciákon az érintett tagok minden esetben részt vesznek.
Az egészségügy képviselői, kérésünkre mindig segítőkészek, de tőlük ritkán jön jelzés. Ebből
levonható az a következtetés, hogy egészségügyi alapon nyugvó krízis nem volt, illetve nem
tapasztaltak súlyos elhanyagolást, bántalmazást.
A jelzőrendszer és a társszervezet (családsegítő szolgálat) az egyéni esetvezetéseken való
hatékonyabb együttműködés érdekében, és annak érdekében, hogy a gyermekjóléti szolgálat
be tudja tölteni a gyermekvédelmi törvény által neki szánt központi koordinatív szerepet,
rendszeres és személyes kapcsolatot tart fenn a jelzőrendszer tagjaival adott gyermek
ügyében, szakmai tanácskozásokon vesz részt, esetmegbeszélések szervezését kiemelt
feladatának tekinti. Szakmaközi megbeszéléseket szervez alkalmazkodva a jelzőrendszeri
tagok igényeihez.
A gyermekekkel foglalkozó intézményektől és személyektől (védőnői szolgálat, bölcsőde,
Pipacs Óvoda, Pallavicini Sándor Általános Iskola, gyámhatóság, gyermekorvos, pártfogói
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felügyelő) beérkezett és feldolgozásra került írásos tájékoztatók alapján következő az
értékelés készült a 2015.évről:
IV./3. A jelzőrendszer tagjainak elmúlt évi tapasztalatai a beérkezett kérdőívek
alapján:
Bölcsőde:
Bölcsödébe járó gyermekek száma 2015-ben: 40 fő, 1 halmozottan hátrányos helyzetű, 1 fő
hátrányos helyzetű gyermek és 1 fő veszélyeztetett helyzetű gyermek jár a bölcsődébe, 5
alkalommal tapasztaltak tisztasági problémákat, 1 esetben vonták be a nevelési tanácsadó
segítségét.
Szabadidős tevékenységeik általában családi rendezvények, kézműves foglalkozások.
A bölcsődében van gyermekvédelemi felelős, négyszemközt van biztosítva a beszélgetés,
prevenciós programokon részt vesznek az Egészséghéten önálló programokat szerveznek.
Jelzőrendszeri megbeszélésen minden évben részt vesznek.
A szülőkkel a kapcsolat napi szintű, hiszen átveszik a szülőtől a gyermeket, majd hazaadják.
A bölcsőde a gyermekjóléti szolgálattal az együttműködést megfelelőnek érzi.
Védőnői szolgálat:
Gondozott gyermekek 0-6 éves korig: 429 fő, ebből 3 főnél észleltek veszélyeztetettséggel
kapcsolatos problémát. E célból 3 alkalommal látogatták a családokat.
Kapcsolatot

a

szülőkkel

családlátogatás

és

tanácsadás

keretében

tudják

tartani.

Családlátogatásaik során 2 esetben anyagi jellegű problémával, 2 jogi problémával, 1 esetben
párkapcsolati problémával találkoztak. Kétszer vettek részt jelzőrendszeri esetmegbeszélésen.
A 2014/2015 –es tanévben 579 fő általános iskolást gondoztak, közülük: szomato - mentális
okokból 87 főt,- szociális okokból 24 főt. Osztályvizsgálat 12 alkalommal történt,
megvizsgáltak száma 288 fő volt, csoportos egészségnevelés 6 alkalommal történt 143 fő
részvételével. Tisztasági (pedikulózis) szűrés 3 havonta történt az iskola összes tanulójánál. A
védőnői fogadóórát 73 alkalommal 138 fő vette igénybe.
Az óvodások összlétszáma 235 fő, közülük gondozást igényelt szomato - mentális okokból 17
fő, szociális okokból 6 fő, mindkét szempontból veszélyeztetett 3 fő. Csoportos
egészségnevelés 4 alkalommal történt 65 résztvevővel.
Tisztasági szűrés 3 havonta történt az óvoda összes gyerekénél.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival jónak ítélik meg a kapcsolatot, mely napi szintű.
Orvosok közül a helyi gyermekorvossal tartják a kapcsolatot. Az iskolai ifjúságvédelmi
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feladatokat az osztályfőnökök látják el, az együttműködés rendszeres, az óvodai gyermek- és
ifjúságvédelmi felelősökkel az együttműködésük megfelelő.
Óvodák:
Óvodába járó gyermek összlétszáma: 235 fő, megítélésük szerint 10 fő hátrányos helyzetű, 1
fő halmozottan hátrányos helyzetű.
Az óvodák jónak ítélik meg a családokkal a kapcsolatot, néhány kivételtől eltekintve
együttműködőek, a szülők megfogadják nevelési tanácsaikat.
Nem tapasztaltak az elmúlt évben olyan problémát, mely esetben írásban jelezni kellett volna
szolgálatunk felé. Alkalmanként kértek segítséget a védőnői szolgálattól hajtetvesség végett.
Különböző preventív programokat szerveztek az elmúlt évben: játszóházat, kirándulásokat,
jeles ünnepeket, szüreti mulatságot, gyermeknapi majálist tartottak. Vezetnek dokumentációt,
biztosítva van a négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiség, van az ifjúságvédelmi
kollégáknak munkaköri leírásuk, a feladatot megbízás alapján vállalták el. Minden
gyermekvédelemmel kapcsolatos információt, kiküldött értesítéseket időben megkapnak. Az
elmúlt évben nem keresték fel a gyermekvédelmi felelősöket az óvodában. Tapasztalataik
alapján a szülők nem az óvodai gyermekvédelmi felelőst keresik fel problémáikkal, hanem a
polgármesteri hivatalt.
Az óvoda az intézményünkkel az együttműködést megfelelőnek érzi.
Iskola:
Tanulói létszám: 579 fő, ebből alsós: 288 fő, felsős: 284 fő.
Az iskola hátrányos helyzetűnek 46 gyermeket tart nyílván, veszélyeztetett gyermeket pedig 8
főt.
Napközis tanulók létszáma: 243 fő, tanulószobára járók létszáma: 13 fő
Korrepetálásban részesülők száma: 37 fő.
Az iskolában énekkar, ecdl -, angol- és magyar nyelv előkészítő, matematika előkészítő, rajz,
angol előkészítő, énekkar, erdei tábor, sport, foci, kézilabda szakkör működik.
5 esetben fordult elő, hogy jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé, igazolatlan hiányzás,
deviáns magatartás végett. Kétszer vettek részt jelzőrendszeri esetmegbeszélésen. Az
iskolában a kapcsolattartás a szülőkkel változó. A szülők egy része szoros kapcsolatot ápol az
iskolával, néhány tanuló esetében nem tapasztalnak szülői kontrollt. A tanulók döntő
többségének szüleivel kiegyensúlyozott és kölcsönösen eredményes az együttműködésük.
Az elmúlt évben 17 tanulót irányítottak a Pedagógiai Szakszolgálathoz.
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Az iskolában a gyermek - és ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnök látják el, van
munkaköri leírásuk, fogadóórájukon biztosítva van a négyszemközti beszélgetésre alkalmas
helyiség. Vezetik a megfelelő dokumentációt, megbízás alapján végzik a gyermekvédelmi
munkát, a gyermekvédelmemmel kapcsolatos információkról mindig kapnak tájékoztatást,
értesítést.
Dada programjuk volt, amelyen a felső tagozatos diákok vettek részt 284 fővel, prevenciós
programot szerveztek az egészséghét keretén belül.
Gyermekorvos
A gyermekkorúak általános egészségügyi helyzetének főbb vezető megbetegedései a csont és
izomrendszer és kötőszövet betegségei, mentális és viselkedés zavarok, anyagcsere
betegségek, szemizmok, szemmozgásos, fénytörési betegségek, és asztmás megbetegedések.
A legjellemzőbb betegségek a felső légúti fertőzések (torokgyulladás, mandulagyulladás)
vírusfertőzés.
2

esetben

jelzett

a

Gyermekjóléti

szolgálat

felé

személyesen.

Gyermekvédelmi

továbbképzéseken nem vett részt, nem tapasztalt olyan esetet, amely gyermekvédelmi
beavatkozást igényelne.
A házi gyermekorvos az intézményünkkel az együttműködést megfelelőnek érzi.
Pártfogó felügyelet beszámolója:
A pártfogó felügyelő az elmúlt évben 7 alkalommal kereste meg írásban a gyermekjóléti
szolgálatot, adatkérés céljából. A 7 kiskorúból 4 lopást követett el, ebből 1 kiskorú pártfogást
kapott, és 1 kiskorút közérdekű munkára köteleztek, 1 kiskorúval garázdaság vétségével és 1
kiskorúval zaklatás vétségével gyanúsított gyermek családjánál végzett környezettanulmányt
az elmúlt év folyamán. A pártfogó felügyelő az intézménnyel az együttműködést
megfelelőnek érzi.
Önkormányzat szociális iroda:
Sándorfalván összesen: 1456 kiskorút tartottak számon, ebből rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménybe részesült: 319 kiskorú, 31 nagykorú. Hátrányos helyzetű gyermek 62 kiskorú
és 8 nagykorú gyermeket, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 24 kiskorú és 3 nagykorú
gyermeket tartanak nyílván. Rendkívüli gyermekvédelmi- pénzbeli támogatásra felhasznált
összeg:543.000 volt, beiskolázási támogatásra felhasznált összeg 168.000 volt, melynek
összege átlagosan 3000 volt. Étkezési, térítési támogatásban 6 család részesült 2015.-ben.
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Erzsébet utalványban, augusztusban 321 kiskorú és 30 nagykorú, novemberben 310 kiskorú
és 32 nagykorú részesült, Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban 15 fő részesült 10
hónapon keresztül havi 5000 forintban. Arany János Tehetséggondozó program keretében 1
kiskorú részesült 10 hónapon keresztül havi 3000 Ft támogatásban. A szociális nyári
gyermekétkeztetésre 54 napon keresztül 95 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek étkezhetett ingyenesen a nyári szünet ideje alatt.
Önkormányzatunk szociális szoláltatási koncepcióval rendelkezik, melyet minden második
évben aktualizálnak. A szociális nyári gyermekétkeztetés keretében a nyári szünet idejére a
pályázatban résztvevő gyermekek részére a szabadidő hasznos eltöltésére különböző
programokat biztosított. A gyermekvédelem helyi szereplőivel az önkormányzatnak az
együttműködése jó. Családpolitikai, ifjúságvédelmi, gyermekvédelmi továbbképzéseken
vettek részt az elmúlt évben.
Rendőrség:
2015-ben szabálysértést 1 fiatalkorú, vétséget 2 fiatalkorú követett el. Jellemző problémák a
gyermekkorúak körében a családi háttér, a szülők részéről az elhanyagolás. A fiataloknál
pedig a leginkább a társadalomra való veszélyesség fel nem ismerése a probléma. 3 kiskorú
esetében merült fel veszélyeztetés, 5 esetben tartás elmulasztásában jártak el. Folyamatos
Dada-oktatást tartanak az általános iskola 6-7 osztályos tanulóinak. Kétszer jeleztek a
Szolgálatunknak. Nem vettek részt esetmegbeszélésen, nem vettek részt gyermekvédelemmel
kapcsolatos továbbképzésen. Szolgálatunkkal telefonon, személyes beszélgetések alkalmával
tartják a kapcsolatot. Javaslatuk a gyermekek helyzetének javítása érdekében, állandóan
elérhető pszichológiai, jogi tanácsadás elérhetősége Sándorfalván.

V.

Bölcsőde:

Bölcsőde működési engedélyben meghatározott létszáma:48 fő, átlagos kihasználtsága a
tavalyi évben 89, 6 %.
Normatív elszámolásnál figyelembe vehető mutatók 2015:
Gondozási

napok

10132

235 nap

száma

Éves átlag létszám
43 fő

A 2015. szeptember 01. előtti jogszabályok alapján, 100%-os kedvezményt a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kapnak, az étkezési és a gondozási díj
tekintetében, a beíratottak 25 % vehette igénybe ezt a kedvezményt.
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Az 50%-os kedvezményt étkezési térítési díj fizetésére kaptak, a 3 gyermekes családok, a
gondozás számukra is térítésmentesen volt biztosított, a beíratott gyermekek 18 %-át érintette
ez a lehetőség. Az ellátott gyermekek 57 %-a után étkezési és gondozási díjat is fizettek.
2015. szeptember 01. napjától, a 2015. évi LXIII. törvény kiterjesztette az ingyenes
bölcsődei és óvodai étkeztetést igénybe vevők körét.
Az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei
ellátásban részesülő gyerek után, ha a gyerek:
- rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesül
- tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él amelyben tartós beteg, vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek
- olyan családban él, ahol 3 gyermeket nevelnek
- nevelésbe vették
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó jövedelem
összege nem haladja meg, a kötelez legkisebb munkabér járulékokkal csökkentett összegének
130 %-át (2015-ben 89.408 Ft).
Gondozási díjfizetési kötelezettség azoknál az ingyenesen étkezőknél áll fent, akik a
jövedelmük alapján az ingyenes étkezésre jogosultak, de rendszeres gyerekvédelmi
kedvezményre nem jogosultak.
Étkezési és gondozási díjat fizető ellátottak száma 2015.12.31.-én (összes beíratott száma 40
fő):
Létszám/fő

Étkezési térítési díjat
fizet/fő

100%-os

Gondozási

díjat

fizet/fő

16

0

0

4

4

4

20

0

20

kedvezményben
részesülők száma
Kedvezményben nem
részesül
Jövedelme

alapján

étkezési térítési díjat
nem fizet
A bölcsőde gyermekvédelemben betöltött szerepe
Nagy hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való kapcsolattartásra, hiszen az ellátás a szülői
nevelést, az otthoni ellátást egészíti ki. Az együttműködés partneri viszonyt feltételez, mely az
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őszinteségen alapszik. A szülővel való kiegyensúlyozott kapcsolat a beszoktatás, a napirend, a
gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei, melyek a gyermeki
szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, szociális képességük fejlődésére is
kihatnak.
Formái:
 Jelentkezéskor a szülő rövid betekintést nyerhet a bölcsődei életbe.
 Minden szülő tájékoztatást a bölcsődei életről.
 Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a gondozónővel. A családlátogatás
célja a családdal való kapcsolatfelvétel, ahol otthoni környezetben, a gyermek biztos
háttérben fogadják a bölcsőde munkatársát, a gondozónő sok új információ birtokába
jut, amit hasznosít a gyermek bölcsődei nevelése során.
 Adaptáció: bölcsődénkben a két hetes szülővel történő beszoktatást ajánljuk és
javasoljuk.
 Szülőcsoportos megbeszélés, ahol a kisgyermeknevelők a szülők gyermekneveléssel
kapcsolatos kérdésekben tudnak segítséget nyújtani (bölcsőde- óvoda átmenet,
szobatisztaság. beszédfejlődés).
A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagjaként együttműködnek mindazon intézményekkel,
szakemberekkel, akikkel a gyermekek ellátása során kapcsolatba kerülnek, így a védőnőkkel,
az óvodákkal, a gyermekjóléti szolgálattal. A bölcsőde gyermekvédelmi feladatait a
gyermekvédelmi

felelős

látja

el,

aki

rendszeresen

részt

vesz

gyermekvédelmi

esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon.
Preventív programok:
Nyílt rendezvényeik a gyermek,- szülő,- kisgyermeknevelő kapcsolatrendszer erősítését
szolgálják (karácsonyi ünnepség, gyermeknap, nyílt napok, játszóházi programok).
Minden év júliusában nyílt hét keretében a szülők gyermekükkel együtt betekinthetnek a négy
bölcsődei csoport életébe, a nevelői-gondozói munkába, valamint megismerhetik a gyermekek
igényei szerint kialakított környezetet, a játszóudvart, a sószobát.
A gyermekjóléti szolgálat és a bölcsőde munkatársainak végzettsége megfelel a jogszabályi
előírásoknak. Az intézményünk minden évben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy dolgozói
számára elérhetővé tegye a szakmai személyiségük fejlesztéséhez, karbantartásához
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hozzájáruló képzéseket. A munkatársak rendszeresen részt vesznek a munkájukat segítő
bölcsődei és szociális konferenciákon, szakmai napokon, work-shopokon.
Ellenőrzések:

VI.

A szolgáltatások működésének szabályosságát 2 évente ellenőrzi a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya, a
gyermekjóléti

szolgálat

aktuális

ellenőrzésére

2015.

április

29.-én

került

sor,

szabálytalanságot nem tapasztaltak, a szakmai munkát magas színvonalúnak ítélték meg.
A bölcsődét 2015. október 26.-án a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Főosztálya ellenőrizte, megállapított hiányosságai a dokumentációk kiegészítésére,
ill. berendezési tárgyak cseréjére, felújításra vonatkoztak.

VII.

Összegzésként elmondható: a gyermekvédelmi feladatokat a jelzőrendszeri tagok a

Gyvt. 17 § által kötelezően előírt feladatként teljesítik, gyermekvédelmi továbbképzéseken
ritkán vehetnek részt. Az önkormányzat az elmúlt évben biztosította munkatársai részére az
ifjúságvédelemmel és családpolitikával kapcsolatos képzéseke4n való részvételt.
Elmondható továbbá, hogy az esetjelzések általános tendenciáit követve a szóbeli jelzések
száma az eltelt időszakban továbbra is magasabb, annak ellenére, hogy a jelzés írásbeli
formáját a jelzőrendszeri tagok számára a Gyvt. kötelezővé teszi. Szolgálatunk minden
szóbeli, telefonos és írásbeli jelzést követően, esetben felveszi a kapcsolatot a családdal,
valamint írásban viszont válaszol a megtett intézkedésekről a jelzést küldőnek.
A

főbb

problématípusok

vonatkozásában

továbbra

is

az

anyagi,

és

környezeti

veszélyeztetettség áll az előtérben, azt követi a családok életvitelével kapcsolatos problémák,
majd az érzelmi- és kapcsolati diszfunkció (anya, gyermek, párkapcsolati konfliktusok)
valamint a szülők részéről a nem optimális gyermekgondozási- és nevelési tevékenységből
fakadó veszélyeztetettség körülményei.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival való együttműködést valamennyi visszajelzés
alapján jónak mondható.
A kedvezőtlen társadalmi hatások, az érték és normavilág válsága, az egyre több családban
érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és csökken a feszültség
tűrő képesség, valamint a családok részéről a probléma megoldó képesség beszűkülése
tapasztalható. Mindezeket tünetként hordozza a gyermeki teljesítmény- viselkedés- és
kapcsolatzavarainak formája.
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A jogszabály meghatározza, hogy kinek milyen feladata van a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntetése
érdekében. Az is előírás, hogy mindezen feladtok ellátása érdekében együttműködési- és
kölcsönös tájékoztatási kötelezettség terheli a jelzőrendszer tagjait és a család- és
gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézmények szakembereit.
VIII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
A jövőre vonatkozó javaslataink között továbbra is nagy hangsúlyt képviselnek a
prevenciós tevékenységek, mivel a családokat érintő problémák sok esetben nem az egyéni
életben gyökereznek, hanem társadalmi okokra vezethetők vissza. Ezért szükséges, hogy az
egyéni esetkezelésen túl a közösségközpontú megközelítés is előtérbe kerüljön, segítve ezzel
minél több család esetében a társadalmi integrációt. Ehhez a humán szolgáltatók közötti
hálózati együttműködés és partnerkapcsolatok további erősítése szükséges, melyet a 2016.
évtől bevezetett Gyvt. módosításai is az egyik legfontosabb célnak tekinti.
Hasznos lenne olyan új közösségi terek létrehozása, a meglévők fejlesztése, melyeknek célja,
hogy a szabadidő hasznos eltöltésének biztosításával a fiatalok elkerüljék az olyan
közösségeket, ahol a drog, az alkohol, a dohányzás és a kriminalizálódás veszélyeinek vannak
kitéve.
A pályázati lehetőségeket a jövőben is szeretnénk kihasználni, melyeknek célja a
közösséghez való tartozás igényének kielégítése, új kapcsolatok, baráti társaságok
kialakulásában való segítségnyújtás, a fiatalság lelki, mentális egészségének megőrzéséhez,
fejlesztéséhez való hozzájárulás, a deviáns viselkedésminták kialakulásának megelőzése,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjának elősegítése.
A Gyermekjóléti Szolgálat és a Bölcsőde munkatársai nagy elhivatottsággal, szakmai tudásuk
legjavát

adva,

a

vonatkozó

jogszabályok,

intézményi

szabályzatok

ismeretében

tevékenykednek a gyermekvédelemben az érintett szakemberekkel, intézményekkel és civil
szervezetekkel együttműködve. Az előző évekhez hasonlóan magas szakmai színvonalon
végzik munkájukat. A városban élő emberek egyre inkább megismerik tevékenységüket és
önként kérnek segítséget, a lakosság adományaival segíti munkánkat.
A gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámoló ebben a formában utoljára
kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé, mivel 2016. január 1.-től a gyerekjóléti szolgálat a
családsegítő szolgáltatással integrált formában működik tovább, a szolgáltatások személyi
feltételeinek és szakmai tartalmának nagymértékű változása mellett.
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 Összegzés
Összegzésként megállapítható, hogy településünkön a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátása során a bevezetőben megjelölt célok érvényre jutása, juttatása biztosítva
van. A gyermekjóléti szolgálat, a polgármesteri hivatal, az iskola és az óvoda közötti
együttműködés egyre hatékonyabb.
A pénzbeli és természetbeni ellátásoknál településünk a helyi sajátosságok figyelembe
vételével alkotta meg a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletet, melyben Sándorfalva Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatás
keretében szabályozza a gyermekek támogatását.
A gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásokhoz a képviselő-testület 2015. évi
költségvetés elfogadásával biztosította a támogatási keretet.
Kérem

a

Tisztelt

Képviselő-testületet

Sándorfalva

Város

2015.

évre

vonatkozó

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót tárgyalja meg és az
előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
Sándorfalva, 2016. május 6.
Dr. Bánfi Margit
jegyző
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