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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése alapján az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített 
átfogó értékelést megtárgyalta és az alábbi tartalommal elfogadja:  
 

„Tiszacsege Város Önkormányzat 
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése 

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

Tiszacsege város állandó lakosainak száma a 2014. december 31-én 4771 fő volt, ebből 2401 
nő és 2.370 férfi.  
A házasságban élők száma 1756 fő, elvált 377 fő, özvegy 461 fő. 
 
Kor szerinti megoszlás:           0 - 18 év               991 fő 
                                                  19 - 62 év            2877 fő 
                                                 62 -       év                 903 fő 
 
Összességében a születések alacsony száma miatt a lakosságszám folyamatosan csökken.  
A 0-18 éves korosztályba tartozók száma az elmúlt három év adatait tekintve jelentős 
csökkenést mutat. 

 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 
A jegyző 2014. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 665 gyermek részére 
állapított meg rendszeres gyermekvédelmi támogatást.  
 
A támogatásra jogosultak augusztus és november hónapban egyszeri természetbeni juttatásban 
részesültek. A támogatás összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2014. 
évben 5.800.-Ft volt. Természetbeni juttatásként 1304 fő rászoruló részére 2014. évben 
összesen 7.563 e Ft került kifizetésre. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2 fő részesült.  
 
Óvodáztatási támogatás első alkalommal igénylő 20 fő gyermek részére, további alkalommal 
igénylő 97 fő részére került megállapításra, összesen 1.370.000 Ft összeg került kifizetésre.  
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Elutasított kérelem 5 db volt, a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt.  
 
Gyermekétkeztetés az óvodában, bölcsődében, valamint az oktatási-nevelési intézményben 
külső szolgáltató (a Füredi Hableány Bt.) biztosítja. 
 
Gyermekétkeztetés során kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke:  

 
• Háromszoros étkezésben részesülők:       358 fő 
• Napközi:      - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:   294 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:       20 fő 
• Menza:         - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:       3 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:          3 fő 
• Óvoda:         - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:     91 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:        8 fő 
• Bölcsőde:     - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:                 20 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:            5 fő 
 

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők; három – vagy több gyermekes családban élők; tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek.  
 
Gyermekeket érintő, szociális kiadások nagysága:  

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:           12.000 Ft 
- Erzsébet utalvány:       7.563.200 Ft 
- Gyermekétkeztetés:     51.954.987 Ft 

 
Települési szinten az alábbi programokat támogatta az önkormányzat, mellyel a gyermek- és 
fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltését, mentális és testi jólétét segítettük elő:  

- szociális nyári étkeztetés 
- „Minden gyermek lakjon jól” Alapítvány 
- Csege Napok keretén belül szervezett Játszóház 
- a 16 éven felüliek számára biztosított diákmunka.  

 
 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 
 
Településünkön a gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, óvoda, iskola és napközi otthon áll a szülők és a 
gyermekek rendelkezésére. 
 
3.1. A gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el 
  
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 
családgondozói kistérségi szinten, négy településen (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és 
Hortobágy) végzik tevékenységüket. 
 
A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása és megszüntetése 
érdekében észlelő- és jelzőrendszert működtet, mely figyelemmel kíséri a gyermekek 
életkörülményeit, szociális helyzetét, a gyermekjóléti és szociális ellátások iránti igényét a 
gyermekvédelmi vagy hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 
 
A településen a szolgálat feladata a gyermek érdekeinek védelme érdekében minden lehetséges 
ellátás, intézkedés kezdeményezése. 
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A gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével, az ellátások közvetítésével vagy szervező 
tevékenyéggel kell biztosítani. A szolgálat gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat 
egyaránt végez. 
 
A családgondozók 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 családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket, az őt 
veszélyeztető körülmény elhárításában, problémáink 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. Az utógondozással biztosítjuk a gyermek családjába és gyermekközösségbe 
történő visszailleszkedését. 

 
2014. december 31-én az alábbi személyi feltételekkel működött a Gyermekjóléti Szolgálat: 

Munkakör 
megnevezése 

Főállásban, 
teljes munkaidőben 

Főállásban, 
óraszámban Összesen 

Családgondozó 2  2 
Pszichológus  1/Heti 5 órában 1 

Jogász  alkalomszerűen 1 
Összesen 2 2 4 

 
A 2014. évben végzett gondozási tevékenységek számokban  

Gondozottak száma összesen : 114 fő 
Családok száma: 42 család 
Ebből :  
         alapellátásban gondozott 79 
         védelembe vett 21 
         nevelésbe vett 14 
2014-ben ideiglenes elhelyezés 1 

 
A gondozási eseteink száma kapcsolatfelvétel módja szerint 2014-ben: 

Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 0 eset 
szülő által kezdeményezett 3 eset 
Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett 4 eset 
Jelzőrendszer által kezdeményezett  11 eset 
Összesen : 18 eset 

 
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, szociális iroda munkatársaival,a rendőrséggel, a hivatásos 
pártfogóval állandó kapcsolatban állnak. 
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2014-ben a jelzőrendszer által küldött jelzések  
 

Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint:  
Egészségügyi szolgáltató 12 
-ebből védőnői jelzés- 12 
óvoda, bölcsőde 9 
Közoktatási intézmény (általános iskola, középiskola)  33 
Rendőrség 9 
Pártfogó felügyelet  0 
Állampolgár  3 
Gyámhivatal 13 
Összesen: 79 

 
Szolgáltatásaik 2014-ben: 
 

Információnyújtás 180 
Tanácsadás 114 
Segítő beszélgetés 62 
Ügyintézés 394 
Családlátogatás 451 
Szakmaközi megbeszélés 6 
Esetkonferencia 3 
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel 1 
Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 6 
Pszichológiai tanácsadás 100 
Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása 3 

 
A 2014-es évben 1320 ügyfél számára nyújtottak segítséget, tanácsadás, információnyújtás, 
segítő beszélgetés, valamint családgondozás formájában. 
Természetesen ez a szám a családtagok figyelembe vétele nélkül megállapított szám, az 
érintettek köre ennél lényegesen nagyobb. 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a felmerülő problémák típusa szerint: 
(a létszám esetében átfedések lehetnek, halmozott probléma előfordulás miatt) 

 
Megnevezés 

 
Kezelt 

problémák 

Ellátott 
gyermekek a 
fő probléma 

szerint 
Anyagi problémák  (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 95 3 
Gyermeknevelési problémák                                                                     33 - 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség                                 - - 
Magatartászavar, teljesítményzavar                                                          25 14 
Családi konfliktus                                                                                      43 15 
Szülők vagy a család életvitele                                                                  56 52 
Szülői elhanyagolás                                                                                   34 28 
Családon belüli bántalmazás                                                                       2 2 
Szenvedélybetegségek    - - 
Fogyatékosság, retardáció - - 
Összesen: 288 114 
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Rendszeresen igénybe vették a településen élő gyermekek családjai a szolgálat pszichológiai 
tanácsadását, melyre nagy igény jelentkezik a lakosság részéről. A gyermekek problémáinak 
kezelését egy pszichológus szakember látja el részmunkaidőben, heti 5. órában.   
A jogi segítségnyújtást az idén főként családjogi és munkajogi esetekben vették igénybe az 
ügyfelek. 
 
Az elmúlt év szakmaközi esetmegbeszéléseinek témái: 
2014. január 16.: Kerekasztal beszélgetés a Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer 
tagjai között a szociális ellátások formáinak változása témakörben. 
2014. április 28.:  Gyakran előforduló „járványok” (tetű). Prevenció és kezelés az 
intézményekben. 
2014. június 10.: Magatartászavaros gyermekek. Felismerés, szakemberek 
együttműködése a probléma kezelésének, megszüntetésének érdekében. 
2014. augusztus 4.: Fiatalkori bűnelkövetés. 
2014. szeptember 25.: Igazolatlan hiányzások. Okok és következmények. Jelzőrendszer 
szerepe az indokolatlan hiányzások megelőzésében. 
2014. november 25.: A jelzőrendszer szerepe a gyermekbántalmazás (fizikai, szexuális, 
mentális) megelőzésében, észlelésében, megszüntetésében. 

 
 
3.2. A gyermekek napközbeni ellátása biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel 

összefüggő tapasztalatok 
 
 

Bölcsődei ellátás 
A 2014. év folyamán 225 napot volt nyitva a bölcsőde, napi 10 órában. Összesen 62 gyermek 
vette igénybe a bölcsődei ellátást. A kihasználtság 76,6 % volt a gondozott gyermekekhez, 98% 
a beíratott gyermekekhez viszonyítva. A legfiatalabb gyermek 11 hónaposan került 
bölcsődébe, a legnagyobb 54 hónaposan került ki intézményünkből. Az év utolsó napján 
beiratott gyermekek száma: 11-19 hónapos: 32, 19-36 hónapos: 154, 36 hónapos feletti: 23. A 
gondozási-nevelési év végén 23 gyermek ment a bölcsődéből óvodába. Hátrányos helyzetű 42 
gyermek volt, ebből halmozottan hátrányos 31 fő. Gyermekvédelmi támogatásban részesült 42 
gyermek, 50%-os kedvezményben 7 fő, teljes térítési díjat 13 fő fizetett. A gyermekek 
napközbeni ellátását, az empatikus kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége, hivatástudata, 
emberi magatartása magas fokon szolgálja. Munkájukat az önkormányzat által biztosított 4 fő 
közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozó segítette. Több alkalommal részt vettek szakmai 
megbeszéléseken, tanácskozásokon a Hajdúböszörményi Városi Bölcsődében. A bölcsőde 
szakmai programjának megfelelő továbbképzéseket részesítik előnyben, egyéni továbbképzési 
tervvel minden kisgyermeknevelő rendelkezik.  
 
A szakmai programjuk legfontosabb feladatának továbbra is a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak leküzdését tűzték ki célul a következő 5 évre, 
folyamatosan megvalósítandó feladatként. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, az 
elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása többlet törődéssel, szükség esetén más 
szakemberek segítségével valósuljon meg.  
Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása terén céljuk a harmonikus testi és lelki 
fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés 
támogatása, a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése. 
Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúr 
higiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését 
segítő napirend – ezen belül: -étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, 
pihenés, levegőzés, játék, mozgás). 
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A gyermekvédelmi feladatot ellátókkal jó munkakapcsolatot sikerült kialakítaniuk, ennek 
hatására látható a statisztikai adatokból, hogy milyen sok gyermek került hozzánk antiszociális 
környezetből, mely nagyban akadályozta egészséges fejlődésüket. 
Az óvodában működő munkaközösségek tevékeny tagjaként 3 kisgyermeknevelőjük vesz részt 
a mentálhigiénés, 3 kisgyermeknevelőjük a hagyományőrző munkaközösség munkájában. A 
2009/2010-es gondozási-nevelési évben az óvodában bevezetésre került kompetenciaalapú 
óvodai programcsomag keretén belül kidolgozásra került a bölcsőde-óvoda átmenet 
megkönnyítését elősegítő innováció. Közös programokat szerveztek a  gyermekek számára, 
illetve a szakmai tevékenységet megkönnyítő megbeszéléseket, átadó megbeszélést 
tartottunk. Hisszük azt, hogy ez hozzásegít ahhoz, hogy valóban megkönnyítjük a gyermekek 
számára a bölcsőde-óvoda  átmenetet  
 2011 márciusában indították útjára a Baba-mama családi délutáni programunkat, melyet 
azóta is havi rendszerességgel tartanak. Céljuk a várandós, csecsemős és kisgyermekes 
édesanyáknak hasznos tanácsok adása, gyermekeik optimális fejlődésének  érdekében.  
 
Személyi feltételek: 
6 fő szakképzett kisgyermeknevelő – ebből 1 fő az intézményegység vezetői feladatokat is 
ellátja. Az intézmény takarítását közcélú dolgozók végzik. 
Kapcsolattartási formáink a szülőkkel: 
- Napi rendszerességgel a gyermek átvételekor-átadásakor 
- üzenőfüzet által 
- Fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek alkalmával. 
- Szülő csoportos beszélgetések kapcsán. 
- Ünnepek előtti, gyermeknapi játszóházak alkalmával. 
 A Bölcsődében 2007 óta Érdekképviseleti Fórum működik, melyet a gyermekek jogainak 
védelme céljából hoztak létre. 
 
Óvodai ellátás: 
Gyermekvédelmi felelős 2014. évi beszámolója:  
2014. évi adatok: 
- óvodába járó gyermekek száma: 131 fő + 1 SNI = 132 fő 
- hátrányos helyzetű: 6 fő  
- halmozottan hátrányos helyzetű: 73 fő 
- veszélyeztetett: 4 fő 
- alapellátásban részesülő: 13 fő 
- iskolaérettségi vizsgálaton részt vett: 17 fő 
- rehab vizsgálaton részt vett: 1 fő  
- nevelőszülős gyermek: 3 fő 
- egyedüli szülő által nevelt: 12 fő  
 
A gyermekvédelmi feladat ellátás szempontjából kiemelten fontos az együttműködés a 
szülőkkel, nevelőszülőkkel. A napi kapcsolattartáson kívül további lehetőségek állnak 
rendelkezésre annak érdekében, hogy minél szorosabb bizalom alakuljon ki pl.: 
családlátogatás, szülői értekezlet, nyitott kapuk, nyílt nap formájában. 
A gyermekek számára szabadidős programokat szervezünk (gyermekhét, farsang, 
csoportkirándulás), hogy minél több élményben legyen részük.  
Jelentések, problémák: 
-  problémajelző adatlapon: 8 alkalommal kellett jelezni. 
  A gyermekvédelmi felelős:  
-  szakmaköri esetmegbeszélésen 2 alkalommal, 
-  esetkonferencián 1 alkalommal vett részt, 
- családlátogatást 3 családnál végzett, 
-  a debreceni törvényszék idézésén is megjelent.  
Leggyakoribb problémák:  
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-  rendszertelen óvodába járás (igazolatlan hiányzás) 
-  nem megfelelő higiénia (mosdatlanság, ápolatlanság, tetvesség, rüh) 
-  a szülők hanyag, felelőtlen magatartása (előzetes bejelentés, tájékoztatás nélküli 
gyermekelvitel az óvodából 

A gyermekvédelmi felelős kapcsolata a szolgálattal rendszeres és kölcsönös. A felmerült 
problémák megoldásában minden esetben a rendelkezésre állnak, akár írásos, akár telefonos 
megkeresés során. Ha óvodai nevelés keretein belül már nem tudják orvosolni a gyermek 
(család) problémáját, akkor élnek a szolgálat felé jelzési kötelezettségünkkel. Az 
együttműködés nagyon jó a jelzés utáni problémamegoldások gyorsan és hatékonyan 
történnek.  
 
 
Iskola, napközi otthon: 

 
 

Az általános iskolában tanuló diákok száma:      443 tanuló 
 
• Ebből alsó tagozatos:   9 tanulócsoportban   221 tanuló 
• Felső tagozatos:   9 tanulócsoportban    222 tanuló 
• A hátrányos helyzetűnek tanulók száma:        53 tanuló 

(jegyzői határozat alapján) 
• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:    157 tanuló 
• Az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:          38 tanuló 

                                                                                                     Ebből lány:         19 tanuló 
• Magántanuló:                 6 tanuló 
 
 
Anyagi támogatásban részesített tanulók száma: 
 
• étkezési támogatás: 295 fő térítés nélkül étkező tanuló (gyermekvédelmi kedvezmény)

     23 fő kedvezményesen étkező 
• tankönyvtámogatás: 349 tanuló jogosult  - gyermekvédelmi  

- 3 vagy több gyermek 
- tartós beteg 
- sajátos nevelési igény alapján 
 

Napközisek száma: 10 egész napos csoport 4 napközis csoport 284 tanuló 
      
 
Korrepetálásban, fejlesztésben részesülő gyermekek száma:    81 tanuló 

           Az erre fordított órák száma havonta:  8/hét = 32 óra/hó 
(Emellett az integrációs program keretében a 210 integrációs felkészítésben résztvevő tanuló 
egyéni fejlesztésben részesül. Átfedés van a két adat között.) 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája: 
Feladatait órakedvezmény biztosításával látja el, a felmerülő problémák számától és 
súlyosságától, és az esetmegbeszélések, családlátogatások gyakoriságától függően a heti négy 
óra elegendőnek bizonyul. 
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Az iskolában működő szakkörök, klubok, önképző csoportok, táborok, rendszeres szabadidős 
programok:  
 

szakkörök  táborok 
 Fafaragó 
 KRESZ 
 Elsősegélynyújtás 
 Számítástechnika 
 Német nyelv 
 Egészségnevelő, környezet 

és természetvédő 
 Angol nyelv 
 Énekkar 
 Mazsorett 
 Sport  
 Madárbarát kör 
 Természetvédelmi-, 

környezetvédelmi szakkör 
 dob 
 gitár 
 pecasuli 
 főzés 
 kertészkedés 

 Természetvédő, 
természetjáró túrák 

 DÖK – programok 
 Jeles napokhoz kötődő 

zenés kulturális 
rendezvények (Mikulás, 
karácsony, farsang, magyar 
kultúra napja, költészet 
napja) 

 Hulladékgyűjtések 
 Gyűjtőmunka (elem, kupak, 

italos doboz) 
 Egynapos tanulmányi 

kirándulások 
 Egészségnap  

 Nyári szünidő (osztály, 
évfolyam vagy iskolaszintű 
táborok Magyarország 
különböző területein) 8 
tábor 

17 foglalkozás/hét 
(egy területen több csoport 
működik) 

A fenti tevékenységek heti, 
havi, évi rendszerességgel 
kerülnek megrendezésre. 

Kettő vagy több éjszakát 
magában foglaló 
kirándulásokat értjük. 

 
Prevenciós jellegű programok: 
• Látni és látszani program (ősz, tavasz); 
• Osztályfőnöki órákon a káros szenvedélyek veszélyére figyelmeztetés (rendőrség)  
• DADA-program  
• Szexuális felvilágosítás 
• Egészségügyi vetélkedők, egészségnap 
• Pedagógiai szakszolgálatok vizsgálatait megelőző tájékoztatás, segítségnyújtás, 
• Iskola – egészségügyi, fogászati vizsgálatok ütemterv szerinti elvégzése. 

 
Az észlelt problémák száma:  
   Jellege:  igazolatlan mulasztás, 

engedély nélküli távozás az intézményből, 
verekedés, 
tiszteletlen magatartás, 
szándékos, ill. gondatlan károkozás, 
szülői elhanyagolás, ápolatlanság. 

Látogatott családok száma:  12 
Családlátogatási alkalmak száma: 16/4 (sikeres-sikertelen) 

 
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 12 tanuló esetében 40 jelzéssel élt a gyermekjóléti 
szolgálat, a jegyző felé, 1 esetben a gyámhatóság felé.  

 
Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma: 
- BTM-es tanuló: 35 tanuló (18 alsós 17 felsős) erre fordított órák száma: 16/ hét=64 óra /hó 
- SNI tanulók ellátása: 19 tanuló 22 óra/hét=88 óra/hó 

 
A pszichológushoz 1 tanulót kellett továbbküldeni.  
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3.3. A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, az ezzel 
összefüggő tapasztalatok 

 
A Humán Szolgáltató Központnál a gyermekek átmeneti gondozása érdekében helyettes szülői 
hálózat működik, 3 helyettes szülőt foglalkoztatunk, ebből 1 helyettes szülő Tiszacsegén, 1 
helyettes szülő Egyeken és 1 helyettes szülő Balmazújvároson, az engedélyezett férőhelyek 
száma összesen 6 fő. 2014. évben Tiszacsegén nem volt igény erre a szolgáltatásra.  

 
 
 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések 
 

A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde-Napsugár Bölcsőde Intézményegységnél  
-  2014.április 10.-én a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézetének ellenőrzése történt, amely során közegészségügyi 
hiányosságot nem találtak. 

-  2014. április 16.-án a bölcsőde működésének, szakmai munkájának célvizsgálata történt a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala éves ütemterve alapján. Az 
ellenőrzést követően intézkedési terv alapján megvalósításra kerültek a javaslatok. 

 
 
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. 
2014. évben a közfoglalkoztatás keretében közel 1000 főt, a nyár folyamán diákmunka 
biztosításával 40 fő fiatalt foglalkoztatott önkormányzatunk.  
A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen, így a problémák szinte azonnal 
ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt vesz. 

 
 

6. A településen  bűnmegelőzési program még nem készült. 
A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása: 

 
A rendőrség folyamatos kapcsolatot tart fenn helyi általános iskolával. Osztályfőnöki órákon 
visszatérően tartottak előadásokat, drogfogyasztás, valamint a fiatalok körében jellemző 
jogsértések és azok következményeinek ismertetése tárgyában, mivel a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a 14-18 éves fiatalok nincsenek tisztában tetteik súlyával. 
 
Minden olyan ügyben, ahol gyermek- vagy fiatalkorú az érintett, a jelzőrendszer működik a 
családsegítő, gyermekvédelmi szolgálatok felé. Az iskolai erőszak, a pedagógusok, diákok 
sérelmére elkövethető, iskolához kötődő bűncselekmények, a kábítószer-fogyasztással 
kapcsolatos eljárási rend ismertetése érdekében bűnmegelőzési célzattal előadásokat tartunk a 
tanulók részére előadásokat.  
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- Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében: 

Gyermek- és fiatalkorú személyek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények – súlyos 
testi sértés kísérlet, garázdaság helyszíne többnyire oktatási intézmény. Ezen esetekben a 
bűncselekmények áldozataira jellemző, hogy akaratuk könnyen hajlítható, valamint 
visszahúzódó magatartása miatt az osztályközösségben hangadóként megjelenő elkövető 
által „célponttá” válnak, sajnos, ezek sok esetben látenciában maradnak.  
A vagyoni elleni cselekmények elkövetői jellemzően szabálysértési értékre követik el 
jogellenes cselekményüket, melyek közül zömében törvényben meghatározott minősítő 
körülmények megállapítása esetén bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indul 
büntetőeljárás. 
Jelentős azonban a kisebb súlyú, jellemzően közlekedési szabályok megsértése miatt fiatal 
vagy gyermekkorúval szemben kezdeményezett szabálysértési eljárások száma.  
 

- Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében:  
A szabályszegő fiatalkorúak körében domináló a nem megfelelő családi háttér. Ebben a 
korosztályban már jellemző, főleg a hétvégenkénti alkoholos befolyásoltság, amelyből 
kifolyólag – nem foglalkozva a társadalmi és büntetőjogi normákkal – követnek el különféle 
bűncselekményeket. Ugyanúgy jellemző itt is, mint a gyermekkorúaknál, a csoportokba 
verődés, kitűnés a többiek közül.  
 
A gyermek- és fiatalkorú elkövetők a nyomozások túlnyomó részében iskolatársaik, vagy 
fiatalabb, gyengébb fizikumú, illetve idős vagy korlátozott védekezés képességű személyek 
sérelmére követik el. Az elkövetők célja az erőfölény bizonyítása, illetőleg a kedvtelésből 
elkövetett bántalmazás. A fiatalkorúak által elkövetett jellemző bűncselekmények: lopás, 
garázdaság, testi sértések, visszaélés kábítószerrel. A településen 2014. 01. 01. – 2014. 12. 
31. közötti időszakban férfi fiatalkorú elkövetők száma 6 fő.  

 
 
7. 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 (sportegyesület, horgászegyesület, 
hagyományőrző egyesület stb.) A sport, a kultúra területén a különböző egyesületek révén 
biztosított minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltése. 
A Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület célja a fiatalok aktivizálása az egyesület 
kulturális tevékenységéhez, valamint hagyományápolás, fiatal tehetségek gondozása, tanítása. A 
felnőtt tánccsoport mellett gyermek utánpótló csoport is működik az Egyesületen belül, így ma 
már több, mint 60 fő a létszáma. Jelenleg 30 gyermek (kis-, közép-, és nagycsoportos) oktatását 
végzik, a legfiatalabb tehetségek 4 éves óvodás tagjaik.  
Az Egyesület évről-évre egyre több felkérést kap, így számos helyen bemutathatja műsorát. Az 
Egyesület idősebb korosztálya a gasztronómiai versenyek rendszeres résztvevője. Zömében 
nagycsaládos és hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt az Egyesületben, így tagdíjat nem 
tudnak kérni. A néptánc-oktatót is szponzorok segítségével finanszírozza. 
Tiszacsege Városi Sportegyesület célja, hogy közhasznú társadalmi szervezetként elősegítse 
Tiszacsege Város sportéletét, a tömegsport területén a sporttevékenységgel fejlessze. A két 
szakosztállyal működő egyesület nagyon népszerű a gyermekek körében. A Sportegyesületen 
belül a Birkózó Szakosztály 35 fővel működik, 2014. évben 32 versenyen vettek részt, 
eredményeik: 63 arany, 58 ezüst és 88 bronzérem. Regionális versenyrendszerben 17 csapat 
közül V. helyen végeztek.   
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A Labdarugó Szakosztály a 2014. évi bajnoki labdarugó évadra a Megyei II. osztályba nevezett a 
felnőtt és az ifjúsági futballcsapattal, összlétszámuk 135 fő. Jelenleg mindkét csapat a 
középmezőnyben foglal helyet. A Bozsik programban 5 korosztály csapatával vesznek részt, mely 
mindegyike az első három hely valamelyikében végzett.  Az U15-ös korosztály a Megyei I. 
osztályban Észak-Dél Csoport összevetésben mérkőztek meg a bajnoki címért, és Tiszacsege 
csapata nyert, az érmeket és a kupát Tiszacsegén a Megyei Labdarugó Szövetség elnöke adta 
át.” 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy lehetőségeitől 
függően mindent elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében. 
 
A képviselő-testület felkéri dr. Kertész Marianna jegyzőt, hogy az értékelést a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére küldje meg. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős:  Dr. Kertész Marianna jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2015. május 22.  
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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