Kunfehértó Község Polgármesterétől
Beszámoló
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
(Képviselő-testület 2014. június 3-i ülésére)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
1997. évi XXXI. számú törvény 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint „A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak.” Az átfogó értékelés tartalmát a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete
részletesen tartalmazza. Jelen előterjesztés e mellékletben leírtaknak megfelelően készült.
A település 2013. december 31-i demográfiai adatait az alábbi táblázat mutatja:
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2006. évben került bevezetésre, mely jegyzői
hatáskörbe tartozik. A vonatkozó jogszabály szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeknek akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bek. foglalt feltételeknek.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen (7) bekezdésben meghatározott értéket.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 2013. évben 100 gyermek (éves
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átlag) részére került megállapításra. Megszüntetésre nem került sor. A szülők a megállapító
határozaton kívül külön értesítést kaptak, hogy gyermekük mely időpontig jogosult kedvezményre. Néhány esetben a szülők a felhívás ellenére sem jelentek meg a hivatalban, a kedvezmény újbóli igénylése céljából.
Annak a gyermeknek a jogán akinek a jogosultsága tárgyév augusztus 1-én és november 1-én
fennállt, a szülők természetbeni támogatásként - Erzsébet utalvány formájában - augusztus
hónapban 597.400.- Ft értékű, míg november hónapban 562.600.- Ft értékű utalványban részesültek. A támogatás esetenkénti összege gyermekenként 5.800.- Ft, így összesen
1.160.000.- Ft összeg kerül kiosztásra. A kiosztásra került Erzsébet-utalványokat a Magyar
Államkincstáron keresztül kellett igényelni, így annak kifizetése nem az önkormányzatot terhelte.
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 járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai
beíratása
aa) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
ab) a naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének
december hónapjában,
ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele
óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két
hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak
együtt: első alkalom],
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési
jogviszony fennállásáig
ba) a tárgyév június hónapjában,
bb) a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot,
mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte
be sikeresen.
Óvodáztatási támogatásban 2013. évben összesen 3 fő részesült, 30.000.- Ft összegben. Ezen
összegeknek a 100 %-át az állami költségvetés terhére visszaigényeltük.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására az elmúlt évben nem került sor.
A vizsgált korosztály vonatkozásában természetbeni ellátásként nyújtotta az önkormányzat az
iskolabusz üzemeltetését.
Étkezést 139 fő vett igénybe az alábbiak szerint:
Óvodai étkezés:
Iskolai étkeztetés:

62 fő
77 fő
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A térítési díj fizetéséhez az Általános Iskolában 100 % kedvezményben éves átlagban 53 fő,
50 %-os kedvezményben 10 fő, míg az óvodában 100 %-os kedvezményben 22 fő, 50 %-os
kedvezményben 9 fő részesült.
A kunfehértói gyermekjóléti szolgálat az 1997. évi XXXI.törvény a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló tv. értelmében 1997. november 1.-én a Gondozási Központ
keretében kezdte meg működését. 2008. január 02-től a szolgálat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család Gyermekvédelmi Ágazat Gyermekjóléti
Szolgálataként működik, Kunfehértói telephelyeként.
A gyermekjóléti alapellátások célja:
„ Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi fejlődésének, a családban történő neveléséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.” /Gyvt. 38. par. (1)/
A gyermekjóléti szolgálat feladatai:
- Gyermeki jogokról, támogatásokról való tájékoztatás, támogatásokhoz való hozzásegítés
- Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás vagy
ezekhez való hozzájutás segítése
- Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése
- Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése
- Okok feltárása, megoldási javaslatkészítése
- Családgondozás
- Javaslat készítése hatósági intézkedésre
- Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása
- Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozás
A szolgálat tevékenysége kiterjed:
- a településen élő bármely gyermekre
- a gyermekek minden korosztályára
- a figyelembe veendő szükségletek és veszélyek teljes körére
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2013.
Gyermekek száma
30

Családok száma
16

Gondozási esetek száma
Alapellátás
Védelembe vétel
Átmeneti elhelyezett
Új eset - 2013
Megszűnt
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3
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Az alapellátásba került gyermekek főként anyagi (megélhetési) lakhatási, gyermeknevelési,
magatartási, kapcsolati és beilleszkedési nehézségek, szülői elhanyagolás miatt kerültek, de
előfordul családi konfliktus, a szülők vagy család életvitele valamint szenvedélybetegségek
miatti alapellátásban való gondozás.
A jelzett adatok alapján az előző évekhez hasonlóan elmondható, hogy bizonyos családok
életfeltételei változatlanok vagy tovább romlanak / növekvő munkanélküliség, egészségtelen
munka/. Egyre több család küzd anyagi problémákkal, eladósodással, kifizetetlen számlákkal.
A megélhetésért folytatott harc mellett a gyermeknevelés erőteljesen háttérbe szorul. Szülői
felelőtlenség, nemtörődömség / alkoholizmus, gondozás, nevelés hiánya, pénz utáni hajsza,
pénzzel való nevelés / jelentős mértékben hozzájárul a veszélyeztetetté váláshoz.
A középiskolások tankötelezettsége, illetve az iskolai hiányzások számával (50 óra) kapcsolatos törvény módosításának hatására a 2013 évben nagy mértékben csökkentek az iskolai
hiányzások a településen.
2013-ban családgondozás során tapasztalt egyéb hátrányos, veszélyeztető helyzetek:
- rosszul felszerelt, szűkös lakáskörnyezet
- szülők alacsony iskolai végzettsége, műveltségi szintje
- a deviáns mikrokörnyezet szocializációs ártalmai
- életviteli hátrány (szülők rossz kapcsolata egymással, gyermekükkel)
- család anyagi helyzete (alacsony jövedelem, munkanélküli szülő)
- a család vagy az egészséges családszerkezet hiánya (elvált szülő, mostoha szülő)
- szülő bántalmazott vagy elhanyagolt volt gyerekkorábban

Gyámhatósági intézkedések 2013
2013. évben 3 gyermek van védelembe vételben 1 családból
Jellemző problémák: - szülői elhanyagolás, nem megfelelő lakás és személyi higiénia
- anyagi problémák, nehézségek
Várandós anyák 2013. évi gondozása

Születések
száma
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A gyermekjóléti szolgálat a védőnői szolgálattal szorosan együttműködve kíséri figyelemmel
a várandós kismamák körülményeit, helyzetét. A kunfehértói várandós anyákról elmondható,
hogy az elmúlt évhez hasonlóan lelkiismeretesen készülnek/készültek az anyai szerepre, hivatásra. A védőnői jelzések alapján 2012-ben a várandós anyák többsége a kötelező 28 héten
belül jelentkezett a szolgálatnál és a kötelező vizsgálatokon megjelentek.
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Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása

Szakellátásban lévő gyermekek családjainak gondozása 2013-ban
Megnevezés
Gondozottak száma
Családok száma
2
Ezen családok szakellátásban lévő gyermeke3
inek száma
A szolgálat 2013. évben 2 családdal (3 gyermek) állt kapcsolatban.
Mind a két család gyermekei átmeneti nevelésben voltak elhelyezve, mindhárom nevelőszülőnél. A családokkal, szülőkkel való együttműködés formális, gyermekeikkel nem tartják a
kapcsolatot, nem látogatják őket, szükséges az átmeneti nevelés fenntartása. 2 gyermek
(1családból) átmeneti nevelésből tartós nevelésbe kerültek, kapcsolattartás szüneteltetve.
Jelzőrendszer működésének tapasztalatai
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata a településen lévő észlelő és jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az
együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel.
Az elmúlt években szoros, élő kapcsolat alakult ki a helyi jelzőrendszer tagjaival, az együttműködés tovább erősödött, a kollégák gyakran közösen végzik a családlátogatásokat. Állandó
napi kapcsolatban áll gyermekjóléti szolgálattal a családsegítő szolgálat, a védőnői szolgálat,
általános iskola ifjúságvédelmi felelőse, óvoda gyermekvédelmi felelőse. Egyedi esetekben
rendőrség, házi orvos, házi gyermekorvos is rendelkezésre állt a problémák megoldásában. A
gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése,
megszűntetése érdekében, a napi munkánk során felmerült problémák megoldásában szorosan
együttműködve tudtuk egymás munkáját segíteni, kölcsönösen tájékoztatva egymást rendszeres esetmegbeszélések keretében.
Napközi otthonos Óvoda Kunfehértó
Az óvodába járó gyermekek száma: 2013/14-es évben 61 fő
Az óvoda megítélése szerint:
- hátrányos helyzetű: gyvk-ban részesülő:
- kis csoport: 3 fő
- középső: 4 fő
- nagy: 9 fő
- összesen: 16 fő
-

veszélyeztetett: összesen: 2 fő

Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok:a legtöbb szülővel könnyű felvenni a kapcsolatot,
együttműködőek
Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé: 3 főnél,
(Nevelési Tanácsadó, pszichológus, védőnő gyermekorvos egyéb): 3 főt- tanulási nehézségek,
lemaradás miatt
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Az óvodába járó gyermekek száma: 61 fő.
Veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma: 3 fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 22 fő
Az elmúlt évben is „élő” volt a kapcsolat az óvoda és a működéséhez kapcsoló intézmények
között. A gyermekorvossal a védőnővel és a Gyermekjóléti Szolgálattal szükség esetén napi
kapcsolatban állnak a problémák megoldása érdekében.
A szülőkkel kapcsolattartást szülőértekezlet, szülői ankét, munkadélután és játszóház formájában tartják.
Családi és gyermeknap, farsang, tehetségműhelyek.
Általános Iskola
Az általános iskolában tanuló diákok száma:
a. alsó tagozatos: 68
b. felső tagozatos: 66

134, ebből

Az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: A 2013. októberi statisztikai adatok
szerint a 2-8 évfolyamon: 39 fő (ebből lány: 20 fő).
Az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:
c. 3 fő Kunfehértó
d. 3 fő Jánoshalma
A köznevelési törvény a napközi otthon fogalmát nem ismeri. Tanulóinknak 16 óráig különféle foglalkozásokon van lehetőségük részt venni, illetve 6 délutáni csoportban, naponta 2x45
percben biztosítjuk a tanórákra való egyéni felkészülést. Általánosságban elmondható, hogy
az alsó tagozatos tanulók, illetve szüleik inkább igénylik a délutáni iskolai foglalkozásokat. A
magasabb évfolyamokon már többen kértek felmentést a délutáni benntartózkodás alól, jobban szeretnek otthon a saját tempójuknak és terhelhetőségüknek megfelelően tanulni. A felmentés megadását, illetve visszavonását a tanulmányi eredményességhez kötöttük, de a tanév
során csak egy-két alkalommal kellett figyelmeztetni tanulót (szülőt) a rendszeres készülésre,
felmentés visszavonására nem került sor.
16 óráig az intézményben tartózkodik:
e. az alsó tagozaton: 63 fő
f. a felső tagozaton: 35 fő
Az alsó tagozaton minden évfolyamon 2-2 óra biztosított a rendszeres, illetve a szükség szerinti felzárkóztatásra, egyéni foglalkozásra. Ezek jellemzően magyar és matematika foglalkozások.
A felső tagozaton magyarból, matematikából, angolból, természetismeretből és informatikából vannak korrepetálások. Így gyakorlatilag mindenkinek van lehetősége arra, hogy a tanórán kívül, személyre szabott támogatást kapjon.
Összességében ez 45-50 tanulót érint.
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Észlelt problémák
Három jellemző problémával találkoztunk:
a. Nagyszámú hiányzás – a szülő tudtával, egészségügyi okok miatt. Javasoltuk
az orvosi kivizsgálást a problémák okának megismerésére. A szülők együttműködőek voltak.
b. Szülők vitája, gondviselő megállapítása – 2 tanulót érint, ebből 1 tanuló Jánoshalmi.
c. Életvezetési és/vagy higiéniai problémák – 3 család
Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma:
Sajnos az ifjúságvédelmi felelős státusz megszűnésével jelentősen lecsökkent a családlátogatások száma, ebben az évben 1 esetben történt a nyolcadik osztályban.
Jelzések a gyermekjóléti szolgálat felé 5 alkalommal történt, a fentebb részletezett problémák
miatt.
Kapcsolattartás a szülőkkel:
Előre tervezett találkozók az évi két szülőértekezlet, illetve a két fogadó óra. Ezeken túlmenően rendszeres a kapcsolattartás a szülőkkel telefonon hiányzások bejelentése, kisebb problémák megbeszélése kapcsán, illetve személyesen, ha az ügy jellege megkívánja. Ezen alkalmakkor a szülők legtöbbször együttműködőek, bár néha a későbbiek során mégsem a megbeszéltek szerint járnak el. Ilyenkor értelemszerűen ismételten kapcsolatfelvételre kerül sor.
Sajnálatos módon az új köznevelési törvény életbelépését, és a fenntartóváltást követően megszűnt intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős státusza. Az érintett gyermekek,
családok száma miatt úgy érzem kifejezetten jó szolgálatot tett, hogy ezek a feladatok egy
kézben összpontosultak, mind a tanulóknak, a szülőknek, az osztályfőnököknek, az intézményvezetésnek, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak is volt kihez fordulnia, ha segítségre,
vagy tájékoztatásra szorultak. Pillanatnyilag ezek a feladatok közvetlenül az osztályfőnökökhöz, közvetetten az intézményvezetőhöz tartoznak.
Védőnői Szolgálat
Gondozott gyermekek száma: 122
Ebből hány gyermek esetében észlelt gyermekvédelmi problémát: 15
Jelzések: Higiénés problémák, anyagi nehézségek, alkohol betegségben szenvedők
A gyermekvédelmi céllal is látogatott családok száma: 6
A családlátogatási alkalmak száma: 12
Kapcsolatot tartás a szülőkkel:családlátogatás, tanácsadás, nevelési és oktatási intézmények
Családlátogatás során tapasztalt problémák felosztása jellegük szerint:
Anyagi
(esetszám: 4 )
Egyéb: higiénia
(esetszám: 2 )
Szociális okokból veszélyeztetett kismamák száma:1
Titkolt terhességek száma:----Az oktatási intézményben végzett védőnői munka mutatószámai, jellege:
Tisztasági vizsgálat, szűrések, kampányoltások, gyógytestnevelési csoportbesorolás.
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Mi a véleménye a gyermekvédelemi feladatot ellátók együttműködéséről (iskolai ifjúságvédelmi felelős, családgondozó, orvos stb.)?: Nagyon jó.
Eredményeink, programjaink 2013.
1. Húsvéti Kézművesnap a Gondozási Központban 40 gyermek részvételével. A programot a
Holdruta Egyesület támogatta.
2. XV. Holdruta Gyermekhét 2013.06.08-2013.07.12
A gyermekjóléti szolgálat és a Holdruta Egyesület közös prevenciós, szabadidős programja
évek óta nagy siker a gyerekek körében. Ebben az esztendőben kb. 80-90 gyermek vett részt a
programjainkban. Délelőttönként általában kézműves, manuális foglalkozások, délutánonként
sport, gyalogtúrák, kirándulások között választhattak a kunfehértói gyermekek.
A külterületen élő gyermekeket kunfehértói tanyagondnoki szolgálat szállította be a programok helyszínére. A külterületi gyermekek részére ebédet biztosítunk a gondozási központban.
A programot a Kunfehértó önkormányzata, a családsegítő szolgálat, a művelődési ház, az általános iskola ill. helyi lakosok is aktívan támogatták.
3. E-Magyarország – ingyenes internet, számítógép használat a helyi gyermekek és fiatalok
számára az egész év folyamán
4. Nyári Gyermekétkeztetés 2013
Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala által biztosított Nyári Gyermekétkeztetési támogatást sikeresen
igényelte meg.
A rászoruló gyermekek kiválasztását és program koordinálását a Gyermekjóléti Szolgálat.
Esetmegbeszélés keretében a jelzőrendszer tagjai a Védőnői Szolgálat, a Óvodai gyermekvédelmi felelős, az Iskolai gyermekvédelmi felelős és Családsegítő Szolgálat családgondozója
választotta ki a közel 110 gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő gyermek közül a 12 rászoruló gyermeket.
A meleg étel előállítására a Kunfehértói Önkormányzat vállalkozónak adott megbízást, a pályázatban meghatározott előírások betartásával. Minden kiválasztott gyermek, napi egyszeri
meleg étkezésben részesült. 2013. június 17-étől 2013. augusztus 30-áig terjedő időszakban
54 munkanapon keresztül. Összesen 648 adag lett kiosztva.
Az ebédet az erre alkalmas műanyag ebédesekben kiadagolva naponta kapták meg a kiválasztott rászoruló gyermekek. A 12 rászoruló gyermekből 5 belterületen élő gyermek a Gondozási
Központban vehette át, 7 külterületen élő gyermek részére a Kunfehértó Tanyagondnoki szolgálat szállította ki az ebédet. A kiosztást a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat családgondozója felügyelte. Az ebédosztás rendjéről minden gyermek és szülei írásban kapott tájékoztatást.
Az étkeztetés az egész nyár folyamán gördülékenyen, problémamentesen zajlott le.
5. Prevenciós, szabadidős sportprogram 2013-ban
1. 5 – 7 éves korosztály: 10 fő részvételével – heti egy alkalom
2. 8 – 9 éves korosztály: 10 fő részvételével – heti egy alkalom
3. 10-11 éves korosztály 12 fő részvételével – heti egy alkalom
6. Mikulás. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója az óvoda, az általános iskola és az
önkormányzat által szervezett Adventi udvarban is a télapó szerepét látta el.

9

7. Karácsonyi Kézművesnap 2013.12.21-én a Gondozási Központban 35 gyermek részvételével. A programot a Holdruta Egyesület és a helyi Vöröskereszt támogatta.
8. Különböző adományok pl.: tartós élelmiszer, bútor, ruha, játék adományok gyűjtésében és
szétosztásában aktívan közreműködött a szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat együttműködései
A Gyermekjóléti Szolgálat három civil szervezettel áll szoros, együttműködő kapcsolatban. A
szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában támogatják egymást a szervezetek.
A Holdruta- Kunfehértói Fiatalok Egyesületével közösen megvalósított programok
2013-ban
- Húsvéti Kézművesnap
- Falunapi gyerekprogramok
- XV. Holdruta Gyermekhét a nyári szünet ideje alatt
A Kunfehértó Községi Sport Egyesülettel közösen megvalósított program 2013-ban
- prevenciós jelleggel a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmód megvalósítása
érdekében a 5-11 év közötti gyerekek és fiatalok számára futballedzések, mérkőzések
szervezése az elmúlt évekhez hasonlóan, hetente 3-4 alkalommal.
Vöröskereszt Kunfehértói Szervezete:
-

kisebb segélyek, élelmiszer adományok jutatása

HATÁROZATI JAVASLAT:
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót fogadja el.

Kunfehértó, 2014. május 26.

Harnóczi Sándor
polgármester

