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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
87/2017.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 § (6) bekezdése alapján az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról készített átfogó értékelést
megtárgyalta és az alábbi tartalommal elfogadja:
„Tiszacsege Város Önkormányzat
2016. 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 2017. január 1-én 4759 fő volt, ebből 2385 nő és
2374 férfi.
A házasságban élők száma 1755 fő, elvált 381 fő, özvegy 446 fő.

A település demográfiai mutatói a 0 – 18 éves korosztály adatai alapján: 982 fő
0 - 3 évesek száma:

165 fő

3 – 6 évesek száma:

6 – 14 évesek száma:

435 fő 14 – 18 évesek száma:

137 fő
245 fő

Összességében a születések alacsony száma miatt a lakosságszám folyamatosan csökken.

2.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
A jegyző 2016. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 620 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 2016.
évben 5.800.-Ft volt. Természetbeni juttatásként 1251 fő rászoruló részére 2016. évben összesen
7.255 e Ft került kifizetésre.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2 fő részesült.
Elutasított kérelem 5 db volt, a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt.
Gyermekétkeztetés az óvodában, bölcsődében, valamint az oktatási-nevelési intézményben a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet biztosítja.

Gyermekétkeztetés során kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke:
•
•
•
•
•

Háromszori étkezésben részesülők:
Napközi:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:
- 50%-os kedvezményre jogosultak:
Menza:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:
- 50%-os kedvezményre jogosultak:
Óvoda:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:
- 50%-os kedvezményre jogosultak:
Bölcsőde: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:
- 50%-os kedvezményre jogosultak:

410 fő
278 fő
24 fő
5 fő
4 fő
95 fő
0 fő
26 fő
3 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:
- Erzsébet utalvány:
- Gyermekétkeztetés:
- Nyári gyermekétkeztetés:

12.000 Ft
7.255.800 Ft
88.110.403 Ft
9.329.427 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
- 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.
A gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével, az ellátások közvetítésével vagy szervező
tevékenyéggel kell biztosítani. A szolgálat gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat
egyaránt végez.

2

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 együttműködnek a szülővel, az otthont
nyújtó ellátást, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel,a gyámhivatallal.
Családgondozás keretében segítséget nyújtanak a szülőnek körülményei rendezésében. Az
utógondozással biztosítják a gyermek családjába és gyermekközösségbe történő
visszailleszkedését.
2016. december 31-én az alábbi személyi feltételekkel működött a Gyermekjóléti Szolgálat:
Munkakör
Főállásban,
Főállásban,
Összesen
megnevezése
teljes munkaidőben
óraszámban
Családgondozó
1
1
Pszichológus
1/Heti 5 órában
1
Jogász
alkalomszerűen
1
Összesen
1
2
3
A 2016. évben végzett gondozási tevékenységek számokban
83 fő
Gondozott gyermekek száma összesen :
25 család
Családok száma:
Ebből :
alapellátásban gondozott
18
védelembe vett
7
nevelésbe vett
0
ideiglenes elhelyezés
1
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.
2016-ban a jelzőrendszer által küldött jelzések
Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint:
Egészségügyi szolgáltató
-ebből védőnői jelzésóvoda, bölcsőde
Közoktatási intézmény (általános iskola, középiskola)
Rendőrség
Pártfogó felügyelet
Állampolgár
Gyámhivatal
Összesen:

10
10
29
39
3
0
0
3
85
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Szolgáltatásaik 2016-ban:
Információnyújtás
Tanácsadás
Segítő beszélgetés
Ügyintézés
Családlátogatás
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel
Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
Pszichológiai tanácsadás
Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása
Összesen:

112
103
69
368
272
6
4
2
3
20
0
959

Ez a szám a családtagok figyelembe vétele nélkül megállapított szám, az érintettek köre ennél
lényegesen nagyobb.
Rendszeresen igénybe vették a településen élő gyermekek családjai szolgálatunk 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 örökösödési és végrehajtási ügyekben vették igénybe ügyfeleink.
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a felmerülő problémák típusa szerint:
(a létszám esetében átfedések lehetnek, halmozott probléma előfordulás miatt)

Megnevezés
Anyagi problémák (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)
Gyermeknevelési problémák
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
Szenvedélybetegségek
Fogyatékosság, retardáció
Összesen:

Kezelt
problémák
(halmozott)
8
6
33
2
3
9
6
2
69

Ellátott
gyermekek a
fő probléma
szerint
34
17
33
2
8
33
24
2
153

Ezen problémák komplexen jelennek meg a családok életében. Tehát ritka az, hogy egy családnál
a táblázatban felsorolt problémák közül csak az egyik legyen jelen. A Gyermekjóléti szolgálatnál
a többségében előforduló problémák a szülők között válás során jelentkező viták, a bírósági
döntés meghozataláig a gyermek kapcsolattartása körüli problémák. Gyermeknevelési
nehézségek, ezen belül iskolai hiányzások, magatartás zavar, agresszió kezelése. Az anyagi
problémák a legtöbb gondozott családnál jelen vannak. A gondozottak körében az alacsony
iskolai végzettség, munkanélküliség, alacsony jövedelem, illetve az elégtelen lakáskörülmény
jellemző.
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A tárgyévben szabálysértést vagy bűncselekmény elkövetett gyermekek gondozása
(nem halmozott adat)

S.sz.

01
02
03
04
05
06
07

Megnevezés

gyermekkorú
fiatalkorú
Összesen
(01+02)
gyermekBűncselekmény korú
elkövetése- fiatalkorú
kor
összesen
(04+05)
Összesen (03+06)
Szabálysértés
elkövetésekor

Nem volt
gondozásban

a
-

Gyermekek száma
Alapellátásban Védelembe összesen
gondozottak
vétel
(a+b+c)
keretében
gondozták
b
c
d
2
2

Ebből (d-ből)
tulajdon elleni
szabálysértő
e
-

-

2

2
2

2
4

2
2

-

-

-

1

-

1
1

-

-

1

-

1

2

2

5

2

2016 évben végzett tevékenységeink:
-

Szabadidős programjaink (Gyermeknapi Mulatság, Karácsonyváró Kézműves
Foglalkozás) lehetőséget nyújtottak a szülők és gyermekeik számára a szabadidő
hasznos eltöltésére. A gyermekek az együtt töltött idő alatt összehangolódtak
egymással, gyakorolhatták egymás tiszteletét és elfogadását. Lehetőséget
biztosítottunk kreativitásuk fejlesztéséhez, ismereteik, látókörük szélesítéséhez.

-

Adományokkal (élelmiszer, ruházat) segítettük a rászoruló családokat, melynek
túlnyomó részét a HBM-i Területi Vöröskereszt Szervezetétől kaptuk.

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok meghatározása:
2017-es évben is megszervezzük a szakmaközi tanácskozásokat, melyeken továbbra is
számítunk a településen dolgozó szakemberek megjelenésére. A tervezett szakmaközi
tanácskozások témái:
- Egészségügyi és higiéniai problémák előfordulása az iskolai, óvodai közösségekben.
Szakemberek szerepe a problémák megelőzésében és megszüntetésében.
-

Válsághelyzetben lévő várandós anyák problémái ezek megoldási lehetőségei.
Kiskorú szülők jogai, igényelhető támogatások formái, menete, gyám kirendelése.

-

Antiszociális viselkedés, agresszivitás a gyermekközösségekben. A szakemberek
feladata, lehetőségei a megjelenő magatartászavarok megelőzésében és kezelésében.

-

Az óvodai, iskolai hiányzások okai. Az igazolatlan hiányzások megelőzésének,
megszüntetésének lehetőségei.

-

A családban megjelenő konfliktusok hatása a gyermek fejlődésére, az adott
közösségben megmutatkozó magatartására, viselkedésére.

Terveink szerint 2017-ben is biztosítani szeretnénk a településen élő családok részére jogi és
pszichológiai tanácsadásunkat egyaránt.
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3.2. A gyermekek napközbeni ellátása biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel
összefüggő tapasztalatok
Bölcsődei ellátás
A 2016. év folyamán 226 napot volt nyitva a bölcsőde, napi 10 órában. Összesen 47 gyermek
vette igénybe a bölcsődei ellátást. A kihasználtság 72,3 % volt a gondozott gyermekekhez,
99,1% a beíratott gyermekekhez viszonyítva. A legfiatalabb gyermek 12 hónaposan került
bölcsődébe, a legnagyobb 44 hónaposan került ki az intézményből. A gondozási-nevelési év
végén 28 gyermek ment a bölcsődéből óvodába. Hátrányos helyzetű 11 gyermek volt, ebből
halmozottan hátrányos 14 fő. Gyermekvédelmi támogatásban részesült 36 gyermek. A személyi
térítési díj meghatározásán belül az étkezésért 1 fő fizetett, a gondozásért 4 fő. A 2016-os évben
jelentős változásként megfigyelhető volt, hogy a gyermek 1-2 éves kora után, az anyák
tömegesen visszatérnek a munka világába, településünkön nagy részük a közfoglalkoztatás
keretén belül válik aktív munkaerővé. A gyermekek napközbeni ellátását, az empatikus
kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége, hivatástudata, emberi magatartása magas fokon
szolgálja. Több alkalommal részt vettek szakmai megbeszéléseken, tanácskozásokon a környező
települések bölcsődéiben. 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. Cél, hogy 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, az 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).

A gyermekjóléti szolgálat javaslatára felvett gyermekekkel kapcsolatban több esetben
éltek jelzéssel telefonon illetve személyesen. Problémajelző adatlapon 2 esetben
jeleztek problémát, jelzőrendszeri esetmegbeszélésen 3 esetben vettek részt.
A megyei Bíróságon 2 alkalommal jelentek meg meghallgatáson, egy családon belül,
bölcsődei ellátásban részesült több gyermek ügyében.
A gyermekvédelmi feladatot ellátókkal jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk,
hiszen sok gyermek kerül hozzájuk antiszociális környezetből, mely nagyban
akadályozza egészséges fejlődésüket, így intézményi keretek között biztosított
hátrányaik leküzdése.
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 tartottak.
2011 márciusában indították útjára a Baba-mama családi délutáni programot, melyet azóta is
havi rendszerességgel tartanak. Céljuk a várandós, csecsemős és kisgyermekes édesanyáknak
hasznos tanácsok adása, gyermekeik optimális fejlődésének érdekében.
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Kapcsolattartási formák a szülőkkel:
-

Napi rendszerességgel a gyermek átvételekor-átadásakor
üzenő füzet 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 hoztunk létre, feladatuk ebben az évben sem volt (nem élt
panasszal egyetlen szülő sem). A fenntartó képviselője Lévainé Kóti Erzsébet a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselője.
Kapcsolattartási formák:
- Bóbita Óvoda
- Fenntartó önkormányzat
- Bölcsődeorvos /hetente látogatja a gyerekeket/
- ÁNTSZ
- Védőnői szolgálat
- Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
- Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde /továbbképzések, fórumok helyszíne/
- Hajdu-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat/szakértői bizottság/
- Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
Személyi feltételek:
6 fő szakképzett kisgyermeknevelő – ebből 1 fő az intézményegység-vezetői feladatokat is
ellátja, 1 fő takarító, aki dajka végzettséggel is rendelkezik.
Óvodai ellátás:
Gyermekvédelmi felelős 2016. évi beszámolója alapján:
2016. évi adatok:
- óvodába járó gyermekek száma: 159 fő + 2 SNI = 161 fő
- hátrányos helyzetű: 24 fő
- halmozottan hátrányos helyzetű: 64 fő
- veszélyeztetett: 1 fő
- alapellátásban részesülő: 9 fő
- iskolaérettségi vizsgálaton részt vett: 19 fő
- nevelőszülős gyermek: 6 fő
- egyedüli szülő által nevelt: 12 fő
- szakértői bizottság vizsgálatán részt vett: 5 fő
- nevelési tanácsadó által végzett fejlesztő foglalkozáson: logopédia 18 fő, pedagógia 5 fő,
pszichológia 1 fő vett részt.
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 szerveznek (gyermekhét, farsang,
csoportkirándulás), hogy minél több élményben legyen részük.
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Jelentések, problémák:
Az óvoda rendszeres és jó kapcsolatot ápol a településen működő jelzőrendszer tagjaival,
elsősorban a Gyermekjóléti Szolgálattal. A Szolgálat felé problémajelző adatlapon 5
alkalommal tettek jelzést. A problémák fő okai rendszertelen óvodába járás (igazolatlan
hiányzás); a szülők hanyag, felelőtlen magatartása; a gyermekek nem megfelelő higiéniája,
gondozottsága.
A gyermekvédelmi felelős:
- szakmaközi esetmegbeszélésen 1 alkalommal vett részt „a tanulók igazolatlan hiányzásának
rendszere, következménye” témában.
- esetkonferencián egy alkalommal vett részt, két kiskorú gyermek és családjuk ügyében.
Gyermekvédelmi feladatok ellátása szempontjából:
- kapcsolatot tartanak elsődlegesen a családdal, a szülőkkel, a nevelőszülőkkel,
- együttműködnek a gyermekorvossal, a védőnői szolgálttal,
- munkakapcsolatban állnak a Gyámhivatallal, a Polgármesteri Hivatal szociális előadóival,
- munkájuk kiemelt partnere a Gyermekjóléti Szolgálat.
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:
Évről évre növekvő tendenciát mutat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett gyermekek száma az iskolában tanuló diákok összlétszámához képest.
Az általános iskolában tanuló diákok száma:
• Ebből alsó tagozatos:
• Felső tagozatos:
• A hátrányos helyzetűnek tanulók száma:
(jegyzői határozat alapján)
• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:
• Az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:
• Magántanuló:
• Napközisek száma:

405 tanuló
194 tanuló
211 tanuló
59 tanuló
169 tanuló
11 tanuló
6 tanuló
285 tanuló

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.
A veszélyeztetett gyermekeknél az alábbi problémákat és tüneteket észlelték:
- Elhanyagoltság (koszos, büdös ruházat), tanórai felszerelés hiánya, testi higiéné hiánya,
fejtetvesség állandósulása ugyanazon gyerekeknél. Van olyan gyermek, akinek még négy
testvére jár különböző osztályokba, így a fejtetvesség elterjedésének valószínűsége is
hatványozódik az iskola tanulóira nézve.
- Vannak olyan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek családjában előfordul az
erkölcstelen, bűnöző életmód, ezt még nehezíti a család súlyos anyagi helyzete,
lakáskörülményei, egészségügyi állapota, alkoholizálása, brutális bánásmódja, nevelési
hiányosságai, házasság felbomlása, vagy egyéb, gyermekre negatívan ható magatartás.
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- Magatartásban, tanulásban hirtelen hanyatlás, igazolatlan, vagy gyanús hiányzások az
iskolából, durva, agresszív magatartás, zárkózottság, bizalmatlanság, szeretetéhség,
nyugtalanság, ingerlékenység, beteges érzékenység, kisebbségi érzés, feltűnő gátlások,
félelemérzés indokolatlanul, túlzott mértékű öltözködés, álmatlanság, aluszékonyság,
gátlástalan viselkedés, durva hangnem, nyílt és rejtett dacolás mindennel és mindenkivel
szemben, réveteg tekintet kiábrándultság.
Az utóbbi időben gátlástalan, durva, megfélemlítő viselkedésre volt példa, ezért az
iskolarendőr fokozott részvételét kérték az iskolában, jelenlétének nagymértékben visszatartó
ereje van.
Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:
• étkezési támogatás: 305 fő térítés nélkül étkező tanuló (gyermekvédelmi kedvezmény)
36 fő kedvezményesen étkező
• tankönyvtámogatás: 369 tanuló jogosult
- gyermekvédelmi
- 3 vagy több gyermek
- tartós beteg
- sajátos nevelési igény alapján
2016 évben 11 családot 14 alkalommal látogatott meg, ennek nagy részét iskolai mulasztás,
hiányzás miatt.
A Gyermekjóléti Szolgálat felé 27 alkalommal, 17 esetben pedig a Gyámhivatal felé jeleztek.
Az iskolai pszichológiai tanácsadást 13 gyermek vette igénybe,
Észlelő- és jelzőrendszeri megbeszélésen 9 alkalommal vett részt, ezen kívül különféle
problémák miatt 13 esetben vette fel a kapcsolatot a szülőkkel.
Fejlesztőpedagógiai ellátásban 41 gyermek részesül havonta 26 órában.
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek egyaránt fokozott törődést, segítségnyújtst
kapnak az intézményben. A tanulásban lemaradt tanulóknak lehetőségük van felzárkóztatásra:
- az alsó tagozatos tanulók közül 98 fő,
- a felső tagozatos tanuló közül 61 fő
vesz részt.
Az iskolában működő szakkörök, prevenciós előadások, tehetséggondozás:
szakkörök
 Fafaragó
 KRESZ
 táblajáték
 kertészkedő
 KISEGÉSZSÉGŐR
elsősegélynyújtó csoport
 LOGIKA
 főző
 szövő
 mazsorett csoport
 gitár
 horgászcsoport
 rajzszakkör
 néptánc
 erőnléti edzés
 dob

Prevenciós előadás
 Bűnmegelőzés
 internethasználat veszélyei
 környezetvédelmi interaktív
színházi előadás


Tehetséggondozás
 szintetizátoros
zenei
oktatás
 informatika
 magyar nyelv és irodalom
 angol nyelvi csoport
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A pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy a nehéz sorsú gyermekek a legmegfelelőbb
bánásmódban részesüljenek, és semmilyen szinten ne érezzenek hátrányt társaikkal szemben.
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival (Rendőrség, Polgármesteri Hivatal, Gyámhivatal
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ, Védőnői Szolgálat, háziorvosok,
gyermekorvos) nagyon jó a kapcsolat.
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 foglalkoztatnak, ebből 1 helyettes szülő Tiszacsegén, 1
helyettes szülő Egyeken és 1 helyettes szülő Balmazújvároson, az engedélyezett férőhelyek
száma összesen 6 fő. 2016. évben Tiszacsegén nem volt igény erre a szolgáltatásra.

4.

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai egység helyszíni ellenőrzése, a
vizsgálat célja a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X. 24.) Korm. rendelet 36.
§ (1) bekezdésének b.) pontja szerinti kétévenkénti ellenőrzés.

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 gyermekjóléti alapellátások, az egészségügyi ellátás, az iskolai oktatás, az óvodai nevelés
területén mindent megtesznek azért, hogy a nagyszámú, mélyszegénységben élő gyermekek
helyzetén javítani tudjanak, és ennek érdekében szoros együttműködést alkalmaznak egymással
az érintett területek szakemberei. A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen,
így a problémák szinte azonnal ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt
vesz. A gyermekek helyzetén javítani tudó intézmények, szolgáltatások az előírásoknak
megfelelő szakemberszámmal elérhetőek. A családok megkapják a szükséges tájékoztatást az
igénybe vehető támogatásokról, ellátásokról. A mélyszegénységben élő gyermekek száma
továbbra is magas, szükség van tehát a jövőben is a családok támogatására, a gyermekek
megsegítésére, a rendelkezésre álló valamennyi eszköz felhasználásával.
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.
2016. évben a közfoglalkoztatás keretében közel 1000 főt, a nyár folyamán diákmunka
biztosításával 60 fő fiatalt foglalkoztatott önkormányzatunk.

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 2016-os évben gyermekkorú és fiatalkorú személyek összesen 27 esetben követtek el
bűncselekményt, míg 18 esetben szabálysértést. A gyermekkorú bűnelkövetés nem gyakori. A
problémák a családon belüli rossz kapcsolatra, nehéz anyagi körülményekre, a nem megfelelő
mintákra, és a negatívan befolyásoló kortársakkal való kapcsolatokra vezethető vissza. A
fiatalkorú személyek a bűncselekménnyel kapcsolatos téves, helytelen nézet, bűnöző családi
környezet, anyagi haszonszerzés, rossz baráti környezetbe keveredés miatt követik el általában a
bűncselekményeket.
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A családon belüli erőszak jellemző megjelenési formái, mint a testi sértések, garázdaságok száma
jelentősen csökkent a 2016 évben. E bűncselekmények oka jellemzően a megromlott házas- vagy
élettársi kapcsolatok során kialakult családi veszekedések, viták. A családon belüli erőszak
elkövetési helye döntően a családi otthon. A 2016 évben mindössze egy olyan eset vált ismertté
hatóságunk előtt, amiben lehetőségük és kötelességük volt elrendelni az ideiglenes megelőző
távoltartást.
A szülői drog-prevenciós program keretében a bemutatkozó adatlapon megjelölt fogadóórán
személyes megkeresésre nem került sor, illetőleg telefonon, e-mailen történő megkeresés sem
történt. A rendőrkapitányság folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi általános iskolával, az
ifjúságvédelmi feladatok ellátásának érdekében iskolarendőr került kijelölésre az „Iskola
Rendőre” program keretei között. Az iskolai erőszak, a pedagógusok, diákok sérelmére
elkövethető, iskolához kötődő bűncselekmények, a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos eljárási
rend ismertetése érdekében bűnmegelőzési célzattal előadásokat tartanak a tanulók részére.
Működtetik a drogprevenciós tanácsadói szolgálatot, tanácsadó, valamint a bűnügyi osztályvezető
részvételével szülői értekezletet tartanak.
Minden olyan ügyben, ahol gyermek- vagy fiatalkorú az érintett, a jelzőrendszer működik a
család- és gyermekjóléti szolgálat felé. A rendőrség a gyermekjóléti szolgálat felé 37 esetben élt
jelzéssel.
2016 szeptemberében az iskolarendőrök a veszélyeztetett diákok körében több alkalommal
hajtottak végre családlátogatást.
A rendőrség a 2016-os évben 4 esetben rendelt el nyomozást kábítószer birtoklás gyanúja miatt,
melyeknél nem volt érintett kiskorú személy.
A gyermekek sérelmére elkövetett cselekményeknél nehézségekbe ütközik a kiskorúaktól helyes
vallomás beszerzése, egyrészt azért mert érzelmileg nagyban függnek a szülőktől, másrészt pedig
azért, mert egy bizonyos kor és szellemi érettségi szint alatt nehezen hallgathatóak meg. Sok
esetben segítséget nyújthat a bizonyításban az érintett családok által rendszeresen látogatott
intézményekben – gyermekjóléti, családsegítő szolgálat dolgozó személyek, a gyermeket tanító
pedagógusok, akár háziorvosok kihallgatása, akiknek nyíltabban beszélnek a történtekről.
Az esetleges jelzések során minden esetben készüljön a bántalmazást elszenvedők látható
sérüléseiről – hozzájárulásukkal – fényképfelvétel.
A vizsgálati eljárás során a felek minden esetben tájékoztatást kapnak arról, hogy a település
Gyermekjóléti Szolgálatának pszichológusa a rendelkezésükre áll.
Az érintett társszervekkel a kapcsolat mind formális, mind informális csatornákon probléma
mentes. Fontos feladat, hogy az említett bűncselekmények látenciája csökkenjen, az elkövetés
megelőzhetővé váljon, ezért szükséges, hogy a közmédia a rendelkezésre álló eszközeivel
biztosítson lehetőséget arra, hogy a családon belüli erőszaknak minősülő jogsértések
következményeit, prevenciós lehetőségeit közérthető formában adja át a lakosságnak, és hívják
fel az emberek figyelmét arra, hogy kitől és milyen segítséget kaphatnak az áldozattá vált
személyek.

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 (Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány,
Sportegyesület, Horgász Egyesület stb.) A sport, a kultúra területén a különböző egyesületek
révén biztosított minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltése.

11

A Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 2016 évben ünnepelte a 25 éves jubileumát. Az Alapítvány
2016 május elsejére Családi Sportnapot szervezett, melyen hat sorozatból álló verseny került
megrendezésre a Városi Sportegyesület aktív tagjai, edzői vezetésével. A nagyszabású
rendezvényen közreműködött a Hagyományőrző Néptánc Egyesület, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon dolgozói. Az
Alapítvány a „Múzeumok éjszakája”, a „Csege Napok”, a „Magyar Mese Napja”, a „Nagy
Könyvtári Beavatás”, a pályaválasztást előkészítő előadás, a „Futógála”, a „Cserkész Kupa”, a
„Tolerancia Nap”, a „Mikulás Nap”, a karácsonyváró kézműves foglalkozások szervezésében
aktívan részt vett, ezzel is segítve a fiatalok hasznos szabadidő eltöltését.
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 62 fő a létszáma. Jelenleg 22 gyermek oktatását végzik, a legfiatalabb tehetség 5
éves óvodás korúak.
Az egyesület táncosai és gasztronómiai csapata 2016 évben 21 helyszínen lett fel. Az Egyesület
idősebb korosztálya a gasztronómiai versenyek rendszeres résztvevője, Balatonszárszón a Kárpátmedencei Halászlé Bajnokságon Bronzérmes Magyar Bajnok címben részesültek, valamint a
Darányi Böllérverseny Örökös Bajnokai. Zömében nagycsaládos és hátrányos helyzetű
gyermekek vesznek részt az Egyesületben, így tagdíjat nem tudnak kérni. A néptánc-oktatót is
szponzorok segítségével finanszírozzák.
A Tiszacsege Városi Sportegyesület célja, hogy közhasznú társadalmi szervezetként elősegítse
Tiszacsege Város sportéletét, a tömegsport területén a sporttevékenységgel fejlessze. Az eddigi
Labdarugó, valamint Birkózó Szakosztály 2016 őszétől az Asztalitenisz Szakosztállyal egészült
ki és 160 fővel működik. A szakosztályok nagyon népszerűek a gyermekek körében. A
Sportegyesületen belül a Birkózó Szakosztály 2016 évben 22 helyszínen megrendezett versenyen
vettek részt. A hagyományokhoz híven Tiszacsegén került megrendezésre a Cserkész Kupa,
amely megrendezéséért a Birkózó Szövetség külön elismerését fejezte ki. A Labdarugó
Szakosztály a 2016 január és február hónapban a Megye II-es és Megye I-es csapatokkal
mérkőzött, ahol 3. helyen végeztek. 2016 márciusában indult a Megye II. osztályú bajnokság,
ahol felnőtt és U19 ifjúsági csapatokkal vettek részt. Az U16-os csapa a megye összevont
bajnokságban indult, ahol a 3. helyen végzett. A Bozsik programban 4 korosztály csapata vett
részt. Az Asztalitenisz Szakosztályt a Megyei Bajnokságba 12 fővel szervezték be.”

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy lehetőségeitől
függően mindent elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében.
A képviselő-testület felkéri dr. Bóné Mónika hatósági irodavezetőt, hogy az értékelést a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére küldje
meg.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: dr. Bóné Mónika hatósági irodavezető

K. m. f.
Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Dr. Bóné Mónika sk.
hatósági irodavezető

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2017. május 31.
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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