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59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése, 
valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján az önkormányzat 2012. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését az alábbi 
tartalommal fogadja el:   
 

„Tiszacsege Város Önkormányzat 
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését 

 
 

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

  
Tiszacsege város állandó lakosainak száma 2013. január 1. napján 4.805 fő, ebből 2.409 nő és 
2.396 férfi.  
A házasságban élők száma 1870 fő, elvált 370 fő, özvegy 449 fő. 
 
Kor szerinti megoszlás:         0 - 18 év             1.002 fő 
                                           19 - 62 év            2.883 fő 
                                           62 -      év                  920 fő 
 
Összességében a lakosságszám folyamatosan csökken, jellemző az idős korosztály növekvő 
száma. 
A 0-18 éves korosztályba tartozók száma az elmúlt három év adatait tekintve szintén 
folyamatos és arányait tekintve jelentős csökkenést mutat (a csökkenés mértéke évente 40-
45 fő).  
 

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

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatására a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát akkor lehet megállapítani, ha 
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2011. évben az öregségi 
nyugdíj legkisebb összege 28.500.-Ft, ennek 130 %-a 37.050.-Ft) feltéve, ha a vagyoni 
vizsgálat során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az 



öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000.-Ft-ot) vagy  együtt számítva 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.-Ft-ot).   
 
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, 
illetve a gyermek nagykorú, akkor az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át (39.900.-Ft-ot). 
 
A jegyző 2012. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 714 fő gyermek részére 
állapított meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A jogosultság megállapítására a 
kérelem benyújtását követően kerül sor. Az év folyamán a jogosultság ismételt 
megállapításához új kérelmet kell benyújtani a megfelelő igazolásokkal együtt. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult e jogszabályban, egyéb 
valamint külön jogszabályokban meghatározott kedvezményekre. 
 
Kérelem elutasításra nem került sor. 
 
A kedvezményre jogosultak évente két alkalommal augusztus hónapban egyszeri pénzbeli 
juttatásban, november hónapban pedig egyszeri természetbeni juttatásban részesültek. A 
pénzbeli támogatás összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2012. 
évben 5.800.-Ft volt. Pénbeli és természetbeni juttatásként a rászorulók részére 2012. 
évben összesen 8.358 eFt került kifizetésre. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem érkezett. 
 
Óvodáztatási támogatás 103 gyermek után került megállapításra, összesen 1.250 eFt 
összegben. 
 
Egyéb, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14) pontja határozza 
meg, hogy a gyermek, a tanuló mikor minősül hátrányos helyzetűnek, illetve ezen belül 
halmozottan hátrányos helyzetűnek. 
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e 
csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a 
törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás 
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség 
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 
fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit 
tartós nevelésbe vettek. 
A hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéb 
kedvezményre jogosultak. 
Városunkban 242 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek került regisztrálásra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

A fenti jogosultságokat kérelmező családok visszajelzése szerint sokat számít, hogy a 
jogosultság megállapításával a tankönyvekhez ingyenesen juthatnak, illetve az étkezés 
részben vagy teljesen ingyenes. 
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Gyermekétkeztetés megoldásának módja: vállalkozóval (Tiszafüredi Nemzeti Kft.) kötött 
megállapodás alapján. 
 
Kedvezményben részesülő gyermekek a gyermekétkeztetés igénybevétele során: 
 
- Napközi ellátásban részesülők száma összesen 169 fő. Ebből gyermekvédelmi 

kedvezményben 144 fő, 50%-os kedvezményben 8 fő részesül. 100 %-os térítési díjat 17 
fő fizet. 
 

- Menzai ellátást igénybe vevő gyermekek száma összesen 55 fő. Ebből 40 fő 
gyermekvédelmi kedvezményben, 6 fő 50%-os kedvezményben részesül, 9 fő 100%-os 
térítési díjat fizet. 

 
- Óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma összesen 167 fő.  

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt térítésmentesen étkezők száma: 123 fő, 
50%-os kedvezményben részesülők száma: 5 fő, teljes térítési díjat fizetők száma: 38 fő.)  
 

- Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek száma összesen 30 fő. 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 26 fő, 50% kedvezményben 
részesül: 0 fő, teljes térítési díjat fizetők száma: 4 fő, gondozási díjat fizetők száma 4 fő.)  

 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 
 
Gyermekjóléti alapellátások 
A Gyvt. 38. §-a értelmében az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelés elősegítéséhez, a 
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 
A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 
állapot, amely a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
 
Az alapellátások körébe az alábbiak tartoznak: 

- gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat útján), 
- gyermekek napközbeni ellátása 

bölcsőde, 
óvoda, 
iskola, 
napközi otthon. 

- gyermekek átmeneti gondozása 
helyettes szülő, 
gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona. 
 

Az előzőekben felsoroltak közül településünkön a gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, óvoda, 
iskola és napközi otthon áll a szülők és a gyermekek rendelkezésére 
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- A gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, a 2012. évi tevékenységről szóló 
tájékoztót az alábbi beszámoló tartalmazza: 

  
A települési önkormányzat a településen élő germekek veszélyzetetettségének megelőzését a 
gyermekjóléti szolgálat útján szervezi.  
 
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 
családgondozói a kistérségi szinten négy településén (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és 
Hortobágy) végzik tevékenységüket.   
A gyermekjóléti szolgálat a családok komplex segítését célzó intézményrendszer, ahol 
különböző segítő foglalkozású emberek team munkában dolgoznak. 
 
A családsegítés, mint professzionális segítő tevékenység elméleti alapelvekre támaszkodik. 
Így alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása. A 
segítő célzatú intervenció a család egységén alapul. Szemléletében a komplex, szociális és 
mentálhigiénés családgondozás jelenik meg. A szociális munka egyik módszere. A családban 
megjelenő problémákat egységben szemlélve nyújt segítséget. 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozói, családgondozással elősegítik a családban 
jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, megelőzve ezzel a 
családok felbomlását a gyermekek veszélyeztetettségét.   
A családgondozás az egyéni esetkezelés olyan formája, mely hosszabb, megtervezett, 
strukturált tevékenység. Időtartama változó, az egyén, a család mobilitásától függően 4-7 
hónap. A folyamat addig tart, amíg a család képessé nem válik az önálló életvitelre, amíg az 
alapproblémák nem oldódnak meg. A kapcsolat alapját a feltétel nélküli elfogadás teremti 
meg, mind a segítő, mind a segített részéről. 
Feladatunk a szociális probléma enyhítése illetve megszüntetésére kialakítandó terv együttes 
elkészítése és megvalósítása a családdal. A cél érdekében a szociális munkás segíti a családi 
működés változását, valamint a család és közvetlen környezete közti kommunikáció javulását. 
A szociális munkás tájékoztatja a családot a bevonható források elérhetőségéről és képviseli a 
családok érdekeit. 
 
A segítés folyamatában arra törekszünk, hogy ügyfeleinket megtanítsuk mindazokra a 
technikákra, melyek segítségével képessé válnak ügyeik intézésére, konfliktusaik kezelésére.  
 
A családgondozók munkájukat az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény célja és alapelvei szerint végzik. A szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával komplex családgondozás keretében szolgálják 
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
Szolgáltatásaink: 

- információnyújtás   168 
- tanácsadás    161 
- segítő beszélge4tés   111 
- ügyintézés    540  
- családlátogatás   381 
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- szakmaközi megbeszélés      6 
- esetkonferencia       4 
- szakemberrel történő megbeszélés   19 
- gyermekláthatás, kapcsolattartás     6 

Zoltán 
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez: 
 
Tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, 
valamint az ezekhez való hozzájutások módjáról. 
Tájékoztatjuk a szülőket és a gyermekeket a gyermekjóléti szolgáltatás céljáról, 
igénybevételének módjáról. 
A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, segítését, tanácsokkal való 
ellátását biztosítjuk. Tájékoztatjuk a várandós anyát az őt és magzatát megillető jogokról és 
ellátásokról, amennyiben nem kívánja megtartani magzatát, az örökbefogadás lehetőségéről, 
az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról. 
Az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése után 24 órán belül felkeressük a 
hozzátartozók közötti erőszak által érintett családot, és megtesszük a szükséges intézkedést.    
Szabadidős és kulturális programok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt veszünk. 
A kliensek hivatalos ügyeinek intézésében segítséget nyújtunk. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a felmerülő problémák típusa szerint: 
(a létszám esetében átfedések lehetnek, halmozott probléma előfordulás miatt) 

- anyagi problémák (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 33 
- gyermeknevelési problémák      49 
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség   51 
- magatartászavar, teljesítményzavar     36 
- családi konfliktus       40 
- szülők vagy a család életvitele     42 
- szülői elhanyagolás       21 
- családon belüli bántalmazás        5 
- szenvedélybetegek         9 

Összesen:                  286 
 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
 
Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtetésében részt veszünk, 
tevékenységüket összehangoljuk. 
A kistérség településein évek óta jól kialakult, szervezett észlelő és jelző rendszer működik. Az 
oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel, védőnői hálózattal, a házi 
gyermekorvosokkal, gyámhivatallal, a gyámügyi ügyintézővel, szociális iroda munkatársaival, 
a rendőrséggel, a hivatásos pártfogóval állandó kapcsolatban állunk. A településen 6 
alkalommal tartottunk szakmaközi megbeszélést. A megbeszélések témái mindig az aktuális 
problémák köré csoportosultak. 
A veszélyeztetett gyermek ügyében, a probléma enyhítése és megoldása érdekében 
esetkonferenciát hívunk össze az ügyben érintett szakemberek részére. 
 
Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint: 

- egészségügyi szolgáltató       6 eset 
- ebből védőnői jelzés       5 eset 
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- közoktatási intézmény     49 eset 
- ebből helyi általános iskola    13 eset 

- rendőrség         8 eset 
- állampolgári bejelentés       2 eset 
- bölcsőde         7 eset 
- jegyző (szabálysértési hatóság)    11 eset 
- óvoda        11 eset 
- pártfogói felügyelet elrendeléséről      7 eset 
- esetátadás területi illetékesség változás miatt    4 eset 

 
Továbbra is működik a kapcsolat ügyelet. Ennek során lehetőséget teremtünk a kistérség 
valamennyi településén élő elvált szülőnek, hogy találkozhassanak gyermekeikkel, nyugodt, 
meghitt körülmények között.  A kapcsolattartások általában heti rendszerességgel, esetektől 
változó időpontokban (csütörtök-péntek délután, illetve szombati napokon) történik. 
A kapcsolattartást minden esetben a szülők között mediációs tanácsadás előz meg, ahol a 
találkozások rendszerességét, időpontját, időtartalmát megállapodásban rögzíti a mediátor. 
 
Tiszacsegén az elmúlt évben nem volt igény erre a szolgáltatásra. 
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
 
A családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket, az őt 
veszélyeztető körülmény elhárításában, problémáinak rendezésében, személyisége kedvező 
irányú fejlődésében. 
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében együttműködünk a szülővel, az 
otthont nyújtó ellátást, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel, a 
gyámhivatallal. Családgondozás keretében segítséget nyújtunk a szülőnek körülményei 
rendezésében. Utógondozással biztosítjuk a gyermek családjába és gyermekközösségbe 
történő visszailleszkedését. A családgondozók a családi konfliktusok megszüntetése 
érdekében egyéni esetkezeléssel, a szülők közötti konfliktuskezeléssel közvetítik a szülők 
között felmerülő probléma megoldását, ezzel elősegítve a családban kialakult működési 
zavarok, konfliktusok megoldását, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, a 
családok széthullását. 
 
A gyermekek anyagi veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tájékoztatjuk a 
családokat a támogatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, hozzájutásuk módjáról. Segítséget 
nyújtunk az igénylőlapok kitöltéséhez, illetve a szociális iroda részére környezettanulmányt 
vagy esettanulmányt készítünk, hogy a rászorultságot minél hatékonyabban tudják elbírálni. 
A lakosság által felajánlott adományokból egész évben folyamatosan ruhaneműket, bútort, 
juttatunk el a hátrányos helyzetű családok részére. 
 
A pszichológiai tanácsadást 2012. decemberéig a négy településen 77 gyermek 455 
alkalommal vette igénybe. 
Erre a szolgáltatásra továbbra is óriási az igény a lakosság irányából. A védelembe vett 
gyermekek nagy része kötelezett, ezen kívül a szülők önként is kérik a pszichológus segítségét. 
Jogi tanácsadást válóperes, gyermekláthatási, gyermek elhelyezési illetve egyéb gyermekeket 
érintő ügyekben van lehetősége a lakosságnak igénybe venni. A településen nem volt igény 
erre a szolgáltatásra. 
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A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenységei a gyermekek száma szerint: 
 

 
 
 
 

Település 

 
 
 
Alapellátásban 
történő gondozás 

 
 
 
 

Védelembe 
vétel 

 
 
 

Utógondozás, 
szakellátásból   

kikerült 
gyermek 

Ideiglenesen 
elhelyezett, 

Átmeneti 
nevelésben lévő, 

átmeneti 
gondoskodásban 
lévő gyermekek 

 
 
 

Összes 

Tiszacsege 87 
gyermek 

26 
gyermek 

2 
gyermek 

20 
gyermek 
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Előző évi adatokhoz viszonyítva továbbra is növekszik a problémás gyermekek száma. A 
jelzések nagy része a jegyzői hatáskört gyakorló gyámhatóságtól, a rendőrségtől és az oktatási 
- nevelési intézményekből érkezett szabálysértést - bűncselekményt elkövetett gyermekek 
ügyében illetve igazolatlan iskolai hiányzás, viselkedési, magatartási problémák miatt. 
Elhanyagolás miatt a legtöbb jelzés a fejtetvességről érkezett, mely a továbbiakban is a téli 
időszakban nagy probléma a városban. 
 
Pártfogói felügyelet: 
Tiszacsegén 7 fő pártfogói felügyelet alatt álló fiatalkorúval van kapcsolatunk. A gyermek 
helyes irányba való fejlődése érdekében rendszeres kapcsolatban állunk a pártfogói 
felügyelővel. 
 
Egyszeri esetkezelés Egyszeri esetkezelés Tiszacsegén 76 gyermek esetében volt. Egyszeri 
esetkezelés keretében egy adott probléma megoldásához nyújtunk segítséget a gyermeknek 
vagy szülőnek. Ilyen esetben feltételezhető, hogy a probléma megoldásával a jövőben a 
gyermek/család már segítség nélkül is képes lesz életét pozitív irányba terelni. 
 
2012-ben az 50 órát elérő igazolatlan iskolai hiányzásokat elért tanulóknál javasoljuk a 
gyermek védelembe vételét, ezzel egyidejűleg a családi pótlék felfüggesztését, az 
iskoláztatási támogatás természetben történő kifizetését. A 2012.-es évben Tiszacsegén nem 
vállaltak eseti gondnoki szerepet családgondozóink.   
 
Ügyfelek száma: Tiszacsege: 1375 fő 
 
Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a személyes beszélgetésre, a szülőkkel való jó 
kapcsolat kialakítására. A szolgálatnál segítséget kérő szülők és gyermekiek számára meghitt, 
barátságos légkör megteremtésére törekszünk. 
 
Prevenciós és szabadidős tevékenységek 
 
Tiszacsege: 
 
2012. 04. 19. 14 órai kezdettel Ünnepváró Húsvéti Játszóházat rendeztünk, amelyen a 
résztvevők húsvéti díszeket készíthettek természetes alapanyagokból, és hímes tojást 
készíthettek többféle technikával. 
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2012. május 14. Egészségügyi világnap alkalmából a szolgálatunk által gondozott 
gyermekeknek vetélkedővel összekötött felvilágosító előadást és filmvetítést szerveztünk, a 
település védőnőjével karöltve. 
 
2012. október 25.  Földünkért Világnapja- rajzpályázat 
A program megvalósításával szerettük volna a gyermekek felhívni figyelmét a földünk és a 
környezetünk épségének megóvására. Miközben rajzoltak beszélgettünk a 
környezetvédelemről, majd játékos vetélkedő zajlott ebben a témakörben. 
 
2012. december 20. Kiskarácsony Játszóház megrendezésével a gondozásunkban lévő 
gyermekek számára biztosítottunk meleg karácsonyi hangulatot énekléssel, karácsonyi 
mesevetítéssel, ajándék- és üdvözlőlap készítéssel, mézeskaláccsal. 
 
Továbbá egész évben ruhaadományokkal segítjük a településen élő családokat. 
 
 
Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok 
 

- Városi Óvoda Napsugár Bölcsőde tevékenysége a 2012. évben 
 

A 2012-ben 58 gyermek részesült bölcsődei ellátásban. Ebből 50 gyermek volt 
hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 11 gyermek. A Bölcsődében dolgozó 
kisgyermeknevelők a gyermek bölcsődébe kerülését megelőzően meglátogatják a 
gyermeket otthonában, családi körben  (erre 58 alkalommal került sor).  
Kapcsolattartási formák a szülőkkel: a gyermek átvételekor-átadásakor, üzenő füzet 
által, fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek, családi délutánok (Baba-Mama 
Klub). 
A szülők együttműködőek voltak, közös cél a gyermek egészséges fejlődésének 
biztosítása. Az év folyamán anyagi problémát 28 esetben, jogi problémát 2 esetben, 
párkapcsolati problémát 6 esetben, bántalmazásra utaló jeleket 1 esetben, 
egészségügyi veszélyezettséget 19 esetben, egyéb problémát5 esetben lehetett 
tapasztalni.   
A gyermekjóléti szolgálat felé jelzéssel éltünk 14 esetben /telefonon-személyesen/, 7 
esetben esetészlelő lapon. Egyéb szakembert is bevontunk a probléma megoldása 
érdekében: 6 esetben bölcsődeorvost, 1 esetben gyermekpszichológust, 6 esetben 
kértük a védőnők segítségét. 
 Szabadidős programokat szerveztünk, családi délutánokat pl.játszóházak ünnepek 
előtt, Baba-Mama Klubot havi rendszerességgel, amelyre külsős előadókat is 
meghívtunk pl. pszichológust, védőnőt, gyermekorvost.  
Napi kapcsolatban voltunk a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Az éppen 
felmerülő problémát jeleztük, melyet megbeszélés után, közösen megoldottunk. A 
gyermekvédelmi feladatot ellátókkal az együttműködés kiválónak mondható, ezáltal 
egyre több gyermek részesült nappali ellátásban, akik antiszociális körülmények közül 
érkeztek az intézménybe. 
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4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések 

 
2012. március 08.-án a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala, a  A gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerinti 
négyévenkénti, valamint a 19/B. § szerinti helyszíni ellenőrzést végezte az 
intézményben. Az ellenőrzés jegyzőkönyvében leírtakat továbbítottuk a fenntartó 
felé, tudomásul vettük, javaslataikat Intézkedési Terv alapján megvalósítottuk. 
2012.március 08.-án a Városi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai egységének 
ellenőrzésére került sor a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és 
Bölcsődei Igazgatósága Észak-alföldi Regionális Módszertani Bölcsődéje szakemberei 
által. A bölcsőde működésének, szakmai munkájának célvizsgálata, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala éves ütemterve alapján. A 
jelentésben leírtakat a fenntartó felé továbbítottuk, tudomásul vettük, javaslataikat 
Intézkedési Terv alapján megvalósítottuk. 
 
2012. szeptember végi statisztika: 
 
Beíratott gyermekek létszáma: 30 fő 
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben  részesült: 26 fő 
50%  kedvezményben részesülő: 0 
Teljes térítési díjat fizetett az étkezésért: 4 fő 
Gondozási díjat fizetett: 4 fő. 
 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 
A meglévő intézmények biztosítják a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 
megvalósítását. A településen elsősorban a gyermekek anyagi veszélyeztetettsége áll 
fenn. 
A munkalehetőségek megszűnésével az elszegényedés okozta a legnagyobb 
problémát. 
 A gyermekvédelemnek, a gyámhatóságnak nem célja, hogy a gyermekeket a 
családból kiemelje. Az önkormányzat minden lehetőséget megragad a foglalkoztatási 
gondok megoldása érdekében. 2012. évben pályázat eredményeképpen két 
közfoglalkoztatási programban sikerült részt venni összesen 129 fő számára biztosítva 
munkát. Ezenkívül 19 fő un. 6 órás közfoglalkoztatására van lehetőség.  
A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen, így a problémák szinte 
azonnal ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt vesz. 
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6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.) 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése jó. A sport, a kultúra 
területén a különböző egyesületek révén (sportegyesület, horgászegyesület, 
hagyományőrző egyesület stb.) biztosított minden korosztály számára a szabadidő 
hasznos eltöltése.” 

 
A képviselő-testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyző asszonyt, hogy az értékelést a Hajdú-
Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:    Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
       polgármester                    jegyző 
 
 
A kivonat másolat hiteléül: 
 
Tiszacsege, 2013. április 30. 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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