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Tájékoztató  

a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére 

 a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(továbbiakban: Gyvt.)  96.§ (6) bekezdése alapján: 

„(6) A települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott 

tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a 

képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A 

gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben 

megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” 

 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX.10.) sz. Korm.rendelet 170/A. § 

szabályozza, mely szerint a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a települési 

önkormányzat és a megyei fenntartó által a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 10. számú melléklet 

tartalmazza. 
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1. A Település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 

adataira: 

2011.év 

Lakónépesség száma 15281 

Állandó népességből a 0-2 évesek száma 444 

Állandó népességből a 3-5 évesek száma 516 

Állandó népességből a 6-14 évesek száma 1593 

Állandó népességből a 15-18 évesek száma 806 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 2011. évben: 

 

-  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: kérelmező:           

711   család,   

        jogosult gyermek: 1313 fő  

-  a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: 431 fő 

-  kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma:149 fő 

főbb okai: jövedelmi viszonyok, környezettanulmány során elvégzett helyzetértékelés,  

-  önkormányzatot terhelő kiadás nagysága: 

 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény : 15.781.200-Ft 

 - rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény:  7.829.565.-Ft 

-  egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 

vonatkozó adatok: Bursa Hungarica 115 fő, összesen: 2.500.000.-Ft összegben  

-  gyermekétkeztetés megoldásának módjai: saját tulajdonú konyhán vállalkozóval kötött 

szerződés alapján történik. 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása, 

intézményi beszámolók: 

 

Humán Szolgáltató Központ 

Gyermekjóléti szolgálat 

 
Ellátási területe: Abony és Kőröstetétlen települések közigazgatási területe 

Székhelye: Abony, Szilágyi E. u. 3. 

Telephely: Kőröstetétlen, Jászkarajenői u.  

 

Személyi feltételek:  
Jelenleg négy főállású, főiskolai végzettségű családgondozó látja el a feladatot, közülük 

három szociális munkás végzettséggel, egy pedig szociálpedagógus végzettséggel 

rendelkeznek. (1 fő jelenleg gyes-en van.)  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaink közül hárman rendelkeznek 

tereptanári képesítéssel, így folyamatosan gyakorlóhelyéül szolgál a különböző szociális 

felsőoktatási intézményeknek hallgatói számára. 

Munkatársaink közül két fő hetente egy alkalommal látja el a családgondozói feladatokat a 

Kőröstetétleni telephelyen. 

 

 

Tárgyi feltételek: 
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A munkavégzéshez szükséges feltételek mindkét helyen biztosítottak. 

 

A szolgálat egyes feladatköreinek ellátása 

A 2011. évben összesen 4873 esetben keresték fel a Szolgálatot.  

 

A feladatok ellátása az alábbi módon történt: 

a. Információnyújtás 1207 esetben történt. 

b. Tanácsadás- életvezetési, gyermeknevelési, egészségnevelési, mentálhigiénés, 

konfliktuskezelés 1066 esetben történt. 

c. 124 esetben közvetítettünk szaktanácsadást ebből: 

- pszichológiai tanácsadás: 161 

- fejlesztőpedagógusi ellátás: 240 alkalom és 16 gyermeket érint 

- mentálhigiénés tanácsadás: 1267 

d. A gyermekek, ill. szüleik ügyeinek intézését 932 esetben segítettük az alábbi 

tárgykörökben: 

-  igénylőlapok beszerzése, kitöltése.    

- hivatalos ügyekben való eljárás segítése-kérvények, beadványok, 

fellebbezések szerkesztése. 

e. A gyermekjóléti szolgálat munkájának minél szélesebb körű ismertetése érdekében, 

munkatársaink rendszeresen fogadóórát tartanak az óvodában, iskolákban. 

f.    A családlátogatások száma ebben az időszakban 491 volt. 

g.    Esetkonferencia szervezése: 45 alkalommal 

h.    Szakmaközi megbeszélés: 696 alkalommal  

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett tevékenység: 

 

E tevékenység alapja egy jól működő észlelő és jelzőrendszer kialakítása és működtetése. 

Tapasztalatunk szerint minél korábban jeleznek egy problémát, annál hatékonyabban tudjuk 

kezelni azt. 

 

Nagy hangsúlyt helyeztünk e rendszer kialakítására, és úgy érezzük, az együttműködés 

megvalósult a különböző intézmények, szervezetek között, amelyet igazol a magas számú 

részvétel az összejöveteleken.  

 

Az elmúlt év során a következő intézményekkel álltunk kapcsolatban:  

- Gyámhatóság 

- Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

- Nevelőszülői Tanácsadók 

- Közoktatási intézményekkel -óvodákkal, iskolákkal, gimnáziummal 

- Egészségügyi szolgálatot nyújtókkal - védőnői szolgálattal, 

gyermekorvosokkal, 

- Rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal. 

-     Pártfogói felügyelővel 

 

Kéthavonta tartunk összejöveteleket, melyeken megbeszéljük az aktuális problémákat, 

előadókat hívunk, és mód van esetek megbeszélésére is. Kőröstetétlenen is tartunk 

összejöveteleket a helyi szakemberek részvételével. 

 

Célkitűzéseink között szerepel a megelőzés tekintetében, a szabadidő tartalmas eltöltésére 

lehetőséget adó programok, kezdeményezések támogatása, felkutatása, közvetítése, (esetleg a 
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jelzőrendszer közreműködésével) illetve a saját tevékenységünk keretében is nagyobb 

hangsúlyt fektetni a prevenciót elősegítő szabadidős tevékenységek megszervezésére. 

A hátrányos helyzetű gyerekek nyári táborában 2011 –ben, 15 – en vettek részt, amelyet a 

szolgálat munkatársai szerveztek és bonyolítottak le. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka: 

 

2011 januárja óta összesen 123 család vette igénybe szolgáltatásainkat, ami 234 gyermeket 

érintett. (munkaformák: családgondozás, konfliktuskezelés, életvezetési, gyermeknevelési 

tanácsadás, segítő beszélgetés, egyéb ellátási formák pl.: szakellátások közvetítése) 

 

Ebben az évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 709 

Ezek túlnyomó többségét a közoktatási intézmények szolgáltatják: 552.  

 

2011 évben 25 gyerek haladta meg az 50 óra igazolatlan mulasztást.  

2011. évben alapellátásban gondozott családok száma 80 család, érintett gyermekek 

száma 143. 

2011.évben védelembe vétel keretében történő gondozási eseteink száma: 24 család, 

amelyben 48 gyermek érintett.  

Átmeneti nevelésben lévő gyerekek száma: 24 (13 család) (amelyek visszagondozását mi 

végezzük) 

 

Családok átmeneti otthonába kért elhelyezést: 2 család, amely 5 gyereket érint 

 

A 2011-as év folyamán javaslat tétel 8 család esetében történt a gyerekek kiemelésére, amely 

23 gyereket, ténylegesen 3 család esetében került sor a gyerekek családból való kiemelésére, 

ami 13 gyereket érintett. 

 

A 2011. évben a szolgálatunknál felügyelt kapcsolattartások száma emelkedett, 5 esetben 

történt. Jelenleg is folyamatban van 3 esetben. A felügyelet melletti kapcsolattartást legtöbb 

esetben a családon belüli kommunikáció hiánya miatt kérik.  

 

Szolgálatunknál megjelent a drog, is mint probléma, egyre több gyerekkel találkozunk, aki 

már kipróbálta vagy rendszeres fogyasztó, a probléma megoldását csak több szakember 

összefogással lehet a leghatékonyabban megoldani. Ez egy megoldásra váró sürgős közös 

feladatunk.  

 

Tájékoztató a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak 

2011. évi éves tanácskozásáról 

 
A Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

előírása /14. § (7) / alapján megszervezte az éves jelzőrendszeri tanácskozást, melynek célja a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer előző éves működésének, valamint a település gyermekjóléti 

alapellátási formáinak áttekintése. 

A jelzőrendszeri tanácskozásra meghívót kaptak a jelzőrendszer tagjain túl, a jogszabályban 

megnevezett illetékesek. 

A tanácskozás során a jelzőrendszer megjelent képviselői tájékoztatást nyújtott az általuk 

képviselt intézmény gyermekvédelmi tevékenységéről, melynek írásos anyagát mellékelem. 

Valamennyi résztvevő jónak értékelte a jelzőrendszer működését. A gyermekjóléti szolgálat 

által rendszeresen szervezett jelzőrendszeri megbeszéléseken részt vesznek, emellett a 
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különböző esetek kapcsán szükséges esetkonferenciákon, szakmai megbeszéléseken szintén 

képviseltetik magukat a gyermekek veszélyeztetettségének mérséklése, megszüntetése 

érdekében.  

 

A tanácskozás során a gyermekek veszélyeztetettségét előidéző okok közül az alábbiak 

kerültek kiemelésre kerültek kiemelésre: 

 

Az elmúlt évben már erőteljesen érezhető volt a gazdasági - társadalmi válság elmélyülésének 

következményeként a mélyszegénység terjedése, szegénységi és adósságcsapdába került 

gyermekes családok számának jelentős növekedése. Ez a jelenség nem volt ismeretlen a 

gyermekvédelmi szakemberek számára, az elmúlt években már egyre több családot érintett, 

de mára mindennapos problémává nőtte ki magát. 

A lakáshitelekkel kapcsolatos nehézségek, a rezsiköltségek, élelmiszerárak növekedése 

szemben a jövedelmek csökkenésével /jobb esetben „csak” nem emelkedésével/, 

munkanélküliséggel, sok családot sodortak adósságspirálba, de legalábbis súlyos létfenntartási 

nehézségeket okoznak. 

Gyakran találkozunk azzal a jelenséggel is, hogy ugyan még van munkájuk a szülőknek, a 

napi megélhetést még tudják biztosítani, ugyanakkor folyamatos stressz hatás alatt élnek attól 

a bizonytalanságtól, hogy bármikor elveszíthetik azt, a negatív közhangulat, a sötét jövőkép 

károsan befolyásolja lelki-mentális állapotukat, ami szintén igen rossz hatással van a család 

életminőségére. 

E folyamatok következtében megfigyelhető  

- a nevelési, gondozási hiányosságok megjelenése, a fizikális, érzelmi elhanyagolás 

- a családok  belső kapcsolatainak gyengülése, családon belüli erőszak, bántalmazás /  a  

  korábbiaknál gyakrabban került sor anyaotthoni elhelyezésre, vagy pl. nagyszülői – unoka 

  kapcsolattartásának szabályozására, felügyelt körülmények közötti lebonyolítására / 

- szülői kompetenciák csökkenése, nevelési hiányosságok / a gyermekek alapvető 

  szocializációs hiányokkal kerülnek közösségbe / 

- magatartási problémák, tanulási nehézségek, sajátos nevelési igény egyre nagyobb számú 

  megjelenése 

- az általános morális és anyagi válság egyre erőteljesebb megjelenése a szülők és a  

  gyermekek magatartásában egyaránt 

- szülői és gyermeki kötelezettségek egyre nagyobb mértékben tapasztalható elhanyagolása 

- a városban is egyre nagyobb nehézséget jelent a drog fogyasztás terjedése a fiatalok körében 

 

Pozitív változás történt az elmúlt évben a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekekkel 

kapcsolatos problémák terén. 

Az elmúlt években ez irányban tett lépések meghozták az eredményüket. 

A településre kihelyezett gyermekek létszáma nem nőtt tovább, valamennyi intézmény 

képviselője beszámolt arról, hogy szorosabb és hatékonyabb kapcsolatban állnak a különböző 

nevelőszülői hálózatok tanácsadóival. 

 

A jelen tanévben kiemelt jelentőséget kapott az igazolatlan hiányzások kezelése , tekintettel 

arra, hogy 50 óra igazolatlan hiányzás esetén a kiskorú gyermek védelembevétele és az 

iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése kötelezővé vált. Ezt lépést 

természetesen számos lépcsőfok előzi meg, melynek kidolgozott protokollja van és az oktatási 

intézmények, gyermekjóléti szolgálat és a jegyzői hatóság szoros együttműködését kívánja- 

természetesen az érintett gyermek és szülei bevonásával. 

A gyermekvédelmi szakemberek közötti együttműködést a tanácskozás valamennyi 

résztvevője nagyon jónak és hatékonynak értékelte. 
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Ugyanakkor valamennyi érintett szakember beszámolt arról, hogy egyre nehezebb problémák 

jelentkeznek, egyre nagyobb számban, szakmailag és érzelmileg is nagyon megterhelő 

szakterületről van szó. 

Gyakran megjelenik a tehetetlenség, eszköztelenség érzése, amikor minden erőfeszítés 

ellenére sem tudnak megfelelő változást elérni a családoknál a gyermekek érdekében, 

melynek egyik oka a már taglalt kedvezőtlen társadalmi környezet. 

 

A tanácskozás keretében elhangzott javaslatok: 

 

- A drog probléma összehangolt kezelésére a városban is szükség lenne a Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum működtetésére. 

- A szülői és gyermeki jogok valamint kötelezettségek tudatosítása a gyermekek és a szülők 

körében. Ennek meg kell találni a megfelelő lehetőségét – esetleg szülői értekezletek, 

osztályfőnöki órák keretében. 

- Folyamatos együttműködés Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkatársaival, a kisebbségi 

lét speciális problematikájának kezelése érdekében. Új módszerek, programok a másság 

kezelésére, családtervezési programok szervezése 

- A karitatív tevékenység kiszélesítése, civil szervezetekkel való együttműködés. Pozitív 

példa a Pingvines óvodában megszervezett ruhabörze. 

- Speciális képzési lehetőségek szervezése a gyermekvédelmi szakemberek számára – 

bántalmazás, abúzus korai felismerése, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, 

családokkal való segítő tevékenység speciális problémái témakörében  

-  Szülői csoportok kialakítása, szülők számára ismeretek közvetítése 

- A korai fejlesztés, korai felzárkóztatás jelentősége, ennek elérhetőségének biztosítása a 

rászoruló gyermekek számára. 

- Tekintettel a gazdasági válsághelyzetre, a családok esetében egyéni válságkezelő eszközök, 

módszerek kidolgozása, népszerűsítése – túlélő stratégiák, adósság csapdák elkerülésének 

lehetőségei. 

 

Szivárvány Óvodában és Bölcsőde 
 

Intézményünkben a gyermekvédelmi tevékenységet a jogszabályi háttér pontos betartásával a 

törvényi változásoknak megfelelően éves munkaterv alapján végezzük. A pedagógiai év első 

hónapjában /szeptember/ minden csoportban statisztikai felmérést végzünk a hátrányos 

helyzet és a veszélyezettség feltérképezésére. Segítik még a feltérképezést, a családoknál tett 

látogatások, a szülői értekezletek, a fogadóórák, a heti rendszerességgel bevezetett 

esetmegbeszélésekre való lehetőség, a konzultáció, a gyermekek megfigyelése az óvodai 

tevékenységek során, valamint a Humán Szolgáltató Központ családgondozójával kialakított 

jó, szinte napi kapcsolat. A gyermekorvosok, védőnők javaslata, legfőképp a bölcsődei 

csoportokban érvényesül. Szakorvos javaslatára azonnal helyet biztosítunk az óvodában a 

gyermek számára. Őket minden esetben, előnyben részesítjük. 

Az idei pedagógiai évben, az óvodai csoportokban a nagycsaládosok száma 13, az állami 

gondozott gyermekek száma 7. Nagymértékben nőtt a segélyből, szociális támogatásból élők 

száma, valamint a megélhetést veszélyeztető anyagi problémákkal küzdők száma, a 

gyermekek elhanyagolása, nevelés, ellenőrzés hiánya. 75 gyermek ingyenes étkezési 

támogatásban részesül. 

A fejlesztő pedagógusok általában heti 2 alkalommal 10 gyermeket fejlesztenek, akiknek 

vizsgálat alapján a pedagógiai intézet fejlesztést írt elő. A logopédus 38 gyereknél egyéni 

fejlesztést végez, csak a nagycsoportos korú gyermekeknél, holott nagy számban már a 

középsős gyermekeknek is szükségük lenne fejlesztésre. Az óvónők munkáját dicséri, hogy 
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kevesebb a koncentrálási, képességbeli problémával küzdő szorongó, félő, ideges gyermek. 

Óvodánk a városi egyeztetés alapján felvállalja az enyhe fokban autista gyerekek nevelését. 

Évről évre növekszik a magatartás és viselkedés zavaros agresszív gyermekek száma.   

A családi nevelést segítve a szülői értekezletek pedagógiai témájában mindig az aktuális 

nevelési nehézséget okozó kérdésekkel, vagy a szülői igényként jelentkező témákkal 

foglalkozunk. Jelenleg az intézménybe felvett gyermekek közül a gyermekvédelmi 

alapellátásban illetve a védelembevételben van kb.4-5 gyermek. Ez a szám állandóan változik, 

mivel elköltözés miatt az alapellátásból történő kikerülés miatt ez az adat nem állandó. Ebben 

az évben 1 alkalommal éltünk írásos jelzéssel, de telefonon szinte hetente egyeztettünk. Egy 

alkalommal kaptunk gyermek elhelyezési tárgyalásra idézést, a gyermekkel kapcsolatos írásos 

anyagot postai úton továbbítottuk, személyesen nem vettünk részt a tárgyaláson. 

Az idei év során is sok gyermeket nevelünk, akik az etnikai kisebbséghez sorolhatók. Ezek a 

gyermekek családból érkezve gondozatlanságot mutatnak, téli időben, hiányos öltözetben 

jönnek óvodába. Ezek a szülők az óvodában találkoznak először azzal, hogy a közösség felé 

kötelességeik vannak (tisztasági csomagok, tornafelszerelés, technika csomag stb.).  

Nagyobb problémát jelentenek számunkra a szakellátásban lévő gyermekek, mivel a 

nevelőszülőket felügyelő tanácsadókkal ritkán, vagy egyáltalán nem találkozunk, a 

gyermekek fejlődéséről, a nevelőszülő együttműködéséről nem érdeklődnek, de itt is vannak 

pozitív kivételek. Egész év folyamán a nevelőszülő tanácsadók nem keresnek meg 

személyesen bennünket, de az év végén kérik tőlünk a gyermek pedagógiai jellemzését, ezzel 

növelve az amúgy sem kevés adminisztrációnkat. Saját tapasztalataink a nevelőszülőkkel 

kapcsolatban nagyon vegyesek, vannak jó és nagyon rossz tapasztalataink. Úgy érezzük, hogy 

a pedagógus tapasztalata, tudása, gyermek ismerete nem megfelelő súllyal kerül beszámításra, 

ha a gyermek sorsáról, fejlesztéséről vagy a nevelőszülővel való kapcsolatának elbírálásáról 

van szó. Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen nem vettem részt, a jelzőrendszeri 

megbeszéléseken és az interneten tájékozódom a gyermekvédelemmel kapcsolatos új 

információkról. A vezető emberileg elismeri a gyermekvédelmi munkát, de anyagi elismerést 

nem tud nyújtani. A kollégák, nem szívesen vállalnák a gyermekvédelmi munkát, mivel nem 

eredmény centrikus munka és kevés a sikerélmény benne. A segítségre szorulók inkább 

titkolják a problémájukat, és nem kérnek segítséget. Hosszú folyamat mire olyan szoros 

kapcsolatot tudunk kialakítani velük, hogy elfogadják a segítséget, de addigra a problémájuk 

tovább gyűrűzik. Az intézményben van fogadó óra, de bármikor megkereshetnek. 

Az óvodába járó gyermekek száma:        167 fő 

Hátrányos helyzetű:            75 fő 

Veszélyeztetett gyermekek száma           1fő 

A problémák oka:  

 Testi elhanyagoltság:        

 Lelki elhanyagoltság       

 Anyagi problémák         

 Gyermekbántalmazás          

 Családi kötelék felbomlása         

 Rendezetlen családi élet        

 3 vagy több kiskorú gyermek a családban       

 A TV, videó, internet negatív hatása 

 Életvezetési ismeretek hiánya 

 Az államtól, és másoktól várt segítség a probléma megoldására 

 Munkalehetőség hiánya       
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A szülőkkel a kapcsolat jónak mondható. Az óvoda programjain részt vesznek, a szülői 

szervezet nem önállóan, a pedagógusok segítségével végzi a munkáját. 

Az intézmény személyi feltételei megfelelőek, a tárgyi feltételeinket folyamatosan fejlesztjük. 

A nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek száma:           7fő 

Fővárosi Tegyesz:               3fő 

Pest megyei Tegyesz:               2fő 

Fészek Egyesület:              2fő 

A nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekekre általánosan jellemző, hogy valamilyen 

területen elmaradnak a családban nevelkedő társaiktól. Közülük majdhogynem minden 

gyermeket küldenünk kell Nevelési Tanácsadóba vagy Szakértői Bizottság elé. A vizsgálatok 

eredményeként ezek a gyermekek külön egyéni fejlesztésre szorulnak, ami nagyon nehezen 

oldható meg. 

A PETEGYESZ tanácsadóival van kapcsolat. A Fővárosi Tegyesz tanácsadója évente 1 

alkalommal felkeres bennünket. A Fészek Egyesület tanácsadóival jó a kapcsolatunk. 

 

                                                              

Gyöngyszemek Óvodája 
 

Gyöngyszemek Óvodájának gyermeklétszáma  

a 2011/2012. nevelési év április hónapjában:  198 fő 

 

Csoportonkénti megosztásban: 

Apponyi úton: 

 -Pillangó csoport: 24 fő  

ebből gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 14 fő  

állami gondozott:       4 fő  

SNI-s gyermekek száma:      2 fő 

 

 -Manó csoport: 22 fő 

  ebből gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 11 fő 

  állami gondozott:       3 fő 

  SNI-s gyermekek száma:      1 fő 

 -Napraforgó csoport: 29 fő 

  ebből gyermekvédelmi kedvezményben részesül:   8 fő 

  állami gondozott:       0 fő 

  SNI-s gyermekek száma:      2 fő 

   

 Köztársaság úton: 

 -Méhecske csoport: 26 fő 

  ebből gyermekvédelmi kedvezményben részesül:   4 fő 

  állami gondozott:       1 fő 

-Süni csoport:  25 fő 

 ebből gyermekvédelmi kedvezményben részesül:    9 fő 

 állami gondozott:     0 fő 

 SNI-s gyermekek száma:    1 fő 

  

Szelei úton: 

 -Katica csoport: 22 fő 

 ebből gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 16 fő 

 állami gondozott:       2 fő 
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 -Micimackó csoport: 25 fő 

 ebből gyermekvédelmi kedvezményben részesül:   8 fő 

 állami gondozott:       0 fő  

 -Csibe csoport  25 fő 

 ebből gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 11 fő 

 állami gondozott:       0 fő 

 

Összes gyermeklétszám (2012. áprilisban):           198 fő 

Ebből gyermekvédelmi támogatásban részesülő: 81 fő 

Állami gondozott:     10 fő   

SNI-s gyermekek száma:      6 fő     

 

Óvodánk 3 épületben, 8 csoporttal működik. Minden csoportban 2 óvónő és egy dajka 

látja el a gyermekek fejlesztését.  

A problémák az előző évekhez viszonyítva hasonlatosak. A családok egyre nehezebb 

helyzetbe kerülnek. A munkanélküliség, a gyermekek számának emelkedése (majd ők 

eltartják a családot), a létbizonytalanság rengeteg problémát szül. Türelmetlenség, csak saját 

érdekeiket szem előtt tartó, alkalmazkodásra nagyon nehezen képes és sokszor agresszív 

magatartás jellemzi a családokat. Akik dolgoznak, egyre kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, 

ami kevesebbet is ér az előző évekhez képest. A családok gazdasági, lelki gondjai a 

gyerekeken csapódnak le. Minden a gyerek előtt zajlik, akik nem értik, hogy mi is történik 

velük. Ezt a magatartásmintát hozzák az óvodai életbe. Nagyobb létszám esetén „egymás 

idegeire mennek”, hiszen ők is türelmetlenek, nehezen alkalmazkodnak akárcsak szüleik.  

A mi napi munkánk célja, hogy nyugodt, biztonságos környezetet, légkört teremtsünk 

nekik, ahol koruknak megfelelően fejlődnek, megtanulják, hogy konfliktusaikat hogyan 

oldják meg. Igyekszünk minél több olyan programot szervezni, ahol a szülők betekintést 

nyerhetnek az óvodai életbe, együtt játszhatnak, alkothatnak gyermekeikkel. Ezeknek az 

alkalmaknak az is a célja, hogy az otthoni közös tevékenységeket segítse.  

A családok másik rétege az, akik nagyobb befolyással szeretnének lenni az óvodai 

életre /szakmaiságot, a gyermek és a család érdekeit figyelmen kívül hagyva/. Természetesen 

a jó kezdeményezéseket, ötleteket elfogadjuk. A család túl liberális nevelése szintén 

megnehezíti a dolgunkat.  

Vannak az óvodánkban olyan csoportok, ahol a szülők sokat segítenek anyagilag és 

tevőlegesen is, hogy a gyermeke minél több élményhez, tapasztalathoz juthasson.  

Sajnos olyan csoportunk is van, ahol szinte napi kapcsolatban vannak az óvónénik a 

gyermekjóléti szolgálat dolgozóival, hiszen annyi probléma adódik. A szülőkkel napi 

kapcsolatban vagyunk, a problémákat azonnal meg tudjuk beszélni. A legtöbb esetben 

elfogadják véleményeinket, javaslatainkat.  

A nevelőszülőkkel minden óvónő megtalálja a „közös hangot”, kirívó eset hogy 

nemtörődömséget tapasztalnánk.  

A 2014. évben bevezetésre kerülő kötelező óvodáztatás reménykeltő, így minden 

kisgyermeknek időben biztosítva lennének a szocializálódásához, fejlődéséhez szükséges 

körülmények.  

  

Pingvines Óvoda 
 

Óvodánk a –Pingvines Óvoda három egységből áll. Összesen 8 csoporttal működik. 2011 

szeptemberétől az kibővül a 4 bölcsődei csoporttal. 

A felvehető maximális létszám az Alapító Okirat szerint: 200 fő. Óvodánk kihasználtsága 

meghaladja a 100%-ot. A 2011/2012. nevelési évre szeptemberben a beírt létszám: 210 fő. 
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Az elmúlt évben valamilyen okból hátrányos helyzetű gyermek (akár anyagi, akár nevelési 

probléma miatt) felvételét nem utasítottuk el. Felvételnél elsősorban azokat a gyermekeket 

részesítjük előnyben, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, tankötelesek, hátrányos 

helyzetűek, illetve mindkét szülője dolgozik. 

 

Csoport neve: Állami gondozott: Hátrányos helyzetű: Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű: 

Cica-mica: 3 7 1 

Katica: 0 9 4 

Micimackó: 3 10 1 

Pillangó: 1 7 1 

Mazsola: 2 14 3 

Manócska: 2 6 0 

Napocska: 1 12 4 

Csiga-biga: 1 11 2 

Süni/Bölcsőde 0 5 0 

Maci/Bölcsőde 0 1 0 

Csibe/Bölcsőde 0 1 0 

Mókus/Bölcsőde 0 1 0 

 

 

Ebben a nevelési évben több alkalommal fordultunk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

A jelzés több esetben a nevelőszülőkkel kapcsolatban történt. Némely esetben 

megkérdőjeleződik a nevelőszülő alkalmassága. Azt tapasztaljuk, nem minden esetben 

felelnek meg a velük szemben felállított feltételeknek. 

Az előző években az önkormányzat segítségével tanévkezdéskor (szept.-okt.) sikeresen 

megszerveztük a „kerekasztal” kötetlen beszélgetést a nevelőszülői szaktanácsadókkal.. 

Sajnos nem minden szervezettől jöttek el. Jó lenne, ha legalább kétszer évente személyesen 

tájékozódnának a nevelőszülők az óvodában a gyermekek felől. Mi szeretnénk ezt a 

hagyomány tovább folytatni. Név szerint, személyesen szeretnénk elbeszélgetni velük, hisz ők 

havonta látogatják a családokat. Így gyorsabban találnánk megoldást a felmerülő 

problémákra.  

Sajnos egyre nő a lelki-magatartásbeli problémákkal küzdő gyerekek száma és a nevelőszülő 

nem tud mit kezdeni a problémával. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a nevelőszülők jelentős 

része nagyon hiányos képzettségű. Nem csak a gondozási feladatokat kellene ellátnia, hanem 

a gyermeknevelési feladatokat is meg kellene oldania. De ugyanez elmondható a családból 

óvodába, bölcsődébe kerülő gyerekek szüleiről is. 

Úgy gondoljuk, az intézményünkbe kerülő gyerekek esetében a nevelést a szülőkkel kellene 

kezdeni. Szükségük lenne nekik is továbbképzésre. 

Éves munkatervünkbe betervezzük a „Szülők Akadémiája” sorozatunkat. Sajnos pénzhiány 

miatt eddig nem sikerült megvalósítani. Óvodánk költségvetése nem teszi lehetővé előadó 

meghívását. Ebben szeretnénk az Önkormányzat segítségét kérni. Évente legalább egy 

alkalommal szeretnénk, ha anyagi támogatást biztosítana az előadó költségének fedezésére.  

A gyermekvédelmi támogatás odaítélésével kapcsolatban van még problémánk. Nem tartjuk 

igazságosnak a támogatások elosztását. Megértjük ugyan, hogy vannak szabályok, törvények, 

amiket be kell tartani, de jó lenne valami kompromisszumos megoldást találni a probléma 

megoldására. Ehhez kérjük az Önkormányzat illetékeseinek segítségét. 

Igen jó kapcsolatot sikerült kialakítani az intézményünk gyermekorvosával. Havi 

rendszerességgel látogatja a gyerekeket. Felkérésünkre szívesen vállalt egy előadást, ami 
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nagyon hasznos volt. Sajnos a szülők érdektelensége itt is megmutatkozott. Csak egy-két 

szülő jött el. Többek között ezért is szeretnénk a Szülők Akadémiáját megszervezni. Hátha 

így jobban tudnánk motiválni a szülőket a kölcsönös együttműködésre. 

Sajnos az óvodai gyermekvédelmi munkával kapcsolatban kevés a szakirodalom. Néha úgy 

érezzük, szélmalomharc a mi munkánk. Végezzük a dolgunkat, de egy probléma megoldása 

előtt még mi is tanácstalanok vagyunk néha. 

Nem vagyunk teljes egészében felkészülve az adódó gondok megoldására. Nem mindig 

tudjuk, mi az a határ, ameddig elmehetünk, meddig tart a mi hatáskörünk és mi az ami már 

meghaladja a mi kompetenciánkat.  

 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI 

 
Iskolánk tanulói létszáma: 707 fő. 

Hátrányos helyzetű tanulóink létszáma: 180 fő, (alsó: 96 fő, fölső 84 fő). 

Ebből HHH-s 114 fő, (alsó 65 fő, fölső 49 fő). 

Nagycsaládban nevelkedők száma: 211 fő, (alsó 101 fő, fölső 110 fő). 

Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 18 fő, (alsó 5 fő, fölső 13 fő). 

Alapellátásban lévő tanulók száma: 35 fő. 

Veszélyeztetett helyzetben élő tanulók 4 fő, közülük ketten magántanulóként folytatják 

tanulmányaikat. 

Igazolatlan hiányzások miatt sok tanulót kellett felszólítani, ezen esetek száma az első 

félévben 42 + 33 db volt, feljelentés 14. Minden esetben jelezzük a Gyermekjóléti Szolgálat 

felé is a hiányzásokat és az azonnali ráhatás egy időre megoldja a problémát. Egy tanuló 

elérte az 50 óra igazolatlan hiányzást. Esetmegbeszélésen többször megállapodtunk abban, 

hogy nem hiányzik többet, de ez nem oldotta meg a problémát. 

A nem megfelelő magatartás miatt 3 tanuló 1 hónapig egyéni tanrend szerint járt iskolába, ez 

egy kicsit javított a hozzáállásukon, de a probléma nem szűnt meg teljesen. Idén kevesebb 

tanulót kellett felszólítani hiányzás miatt, mint előző tanévben. 

 

A nevelőszülőknél és lakásotthonban élő gyermekek nagy részével nincs probléma, de akivel 

van, azt nagyon nehezen lehet megváltoztatni, mind a tanulás, mind a magatartás terén. 

Az iskola keretein belül működő szakkörök, szabadidős tevékenységek: rajz-, angol-, német-, 

matematika-, informatika-, minikosár-, aerobic – fitness-, mazsorett-, néptánc szakkörök. 

 

Továbbtanulást – felvételi előkészítők tartásával matematika és magyar tantárgyakból. 

A felzárkóztatást és tehetséggondozást segítik a szabadon választott órák fölső tagozaton 

nyelvi-, magyar-, matematika-, énekórák. 

 

Családlátogatás főleg első osztályban, ötödik és nyolcadik osztályban történnek. Elfoglaltság 

miatt a telefonos, e-mailes kapcsolattartás a kedveltebb. Nagyobb probléma esetén azt 

tapasztaljuk, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat megkeresése és az ő intézkedése a hatékonyabb. 

 

A gyermekvédelmi munkát heti 4 órában látom el, ebből heti 1 óra fogadóórát tartok, de 

problémás esetekben azonnali megbeszéléseken is részt veszek. Naponta egy óra 

gyermekvédelmis órám van. Mindig van olyan probléma, amellyel gyermek, vagy kolléga 

megkeres és az adott problémát megbeszéljük.  

Magántanulóink száma: 8 fő. 

Útravaló - Macika ösztöndíj programban  30  tanuló vesz részt. Továbbra is szükség lenne az 

iskolában pszichológus segítségére, akihez azonnal fordulni tudnánk problémáinkkal. 
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A gyermekvédelmi munkát fontosnak tartjuk, jelzéseink, észrevételeink valós problémákat 

tárnak fel, így a család jobban érzi a felelősséget a gyermek magatartása és tanulása terén.  

 

Somogyi Imre Általános Iskola 
 

Az ifjúságvédelmi feladatokat alsó és felső tagozaton 1-1 fő végzi. Az iskola és a Humán 

Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata között Farkas Erika a kapcsolattartó. Havonta 

egy alkalommal kihelyezett fogadóórát tartott az iskolában. Készített egy listát a gondozásban 

lévő gyermekekről (alapellátás vagy védelembe vett). Az osztályfőnökök így tájékozódhattak 

a tanulókról és a családgondozójuk nevéről. A tanév során részt vettünk a Gyermekjóléti 

Szolgálatnál tartott jelzőrendszeri értekezleteken. Az ott dolgozók mindig készségesen 

segítettek a felmerült problémák megoldásában. 

 

Évről- évre egyre több probléma fordul elő a tanulók között. Ennek egyik oka, hogy már az 

alsó tagozaton is emelkedik a túlkoros tanulók száma, ami konfliktushelyzetekhez vezet. 

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy évről-évre nő a nevelőszülőnél elhelyezett, érzelmileg 

sérült gyermekek száma, akik osztályokba kerülve gondokat okoznak. Munkánk során 

megpróbáltunk segíteni a nehéz helyzetbe került tanulóknak, szüleiknek és az 

osztályfőnököknek. Az osztályfőnököknek szükség esetén segítünk a családlátogatásban, 

segítünk, hogy jelzésük eljusson a Gyermekjóléti Szolgálathoz. 

 

Iskolánk statisztikai adatai: 

 

Tanulólétszám: 671 

Hátrányos helyzetű tanulók száma: 263 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 125 

Veszélyeztetett tanulók száma: 45 

Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 17 

Napközis, tanulószobás tanulók száma: 263 

Fejlesztésben részesülők száma: 60 

Nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek száma: 77. 

 

A nevelőszülői tanácsadókkal az iskola kapcsolata megfelelő, szükség esetén elérhetők és 

részt vesznek a problémák megoldásában. Figyelemmel kísérik a hozzájuk tartozó diákokat, 

évente jellemzést kérnek róluk. 

 

Az igazolatlan hiányzások száma az első félévben 62 nap volt. Előfordul, hogy többszöri 

felszólítás és feljelentés ellenére is rendszeresen hiányoznak tanulók. Ők többnyire túlkorosak 

és végül a szülő kéri, hogy magántanulók legyenek. 

 

Az IPR programban nyert pénzből ebben az évben taneszközökkel és kulturális 

rendezvényekkel támogattuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. 

 

Korrepetálásokkal segítjük a nagyon gyenge tanulók felzárkózását. Szakkörök állnak a 

tanulók rendelkezésére, hogy hasznosan tölthessék el szabadidejüket. A nyolcadikosokat 

középiskolai előkészítő foglalkozásokon készítjük fel a továbbtanulásra. 

 

Az iskola alapítványa segítséget nyújt a rászorulóknak a tanulmányi versenyek nevezési 

díjaihoz. 
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A nagyon problémás esetekben az iskola fegyelmi bizottsága, amelynek tagjai a DÖK segítő 

tanára és az SZMK vezetője is, közösen a szülővel és a gyermekkel próbál megoldást találni a 

bajokra. Sajnos már az alsó tagozaton is szükség van a fegyelmi bizottság munkájára. Nem 

minden esetben érjük el a kívánt eredményt. A család, az iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat 

közösen is csak nehezen tud eredményt elérni bizonyos esetekben. 

 

Az iskolai védőnő rendszeres felvilágosító tevékenységgel támogatja az osztályfőnökök 

munkáját. Az iskolarendőrrel kitűnő a kapcsolata az iskolánknak. A tanév során folyamatosan 

segítette a problémák megoldását. 

 

Ebben az évben is részt vettek 7. és 8. évfolyamos tanulók kortársképzésen. 

Tevékenységükkel ők is támogatják az ifjúságvédelmi munkát. 

 

 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 
Tanulói létszámunk: 69 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 18 fő 

Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 69 fő 

Napközis, tanulószobás tanulók száma: 38 fő 

Fejlesztésben részesülők száma - logopédia: 8 fő 

- gyógytestnevelés: 31 fő 

- habilitáció-rehabilitáció: 69 fő 

Ebben a tanévben távozott 2 fő, érkezett 12 fő, érkezett és távozott 2 fő. 

Napközi, tanulószoba: 

 Tanulóink számára az egyik legfontosabb foglalkozási forma. Mióta nem tesszük 

kötelezővé sok esetben nem készülnek el a házi feladatok, romlanak a tanulmányi átlagok. 

Még a nem napközis átmeneti nevelt gyermekeknek sincs kész a házi feladata. Sok tanulónak 

az otthoni helyzete miatt is jobb lenne az egész napos foglalkoztatás. Egyre több tanuló 

hagyja el az intézményt ebéd után, sajnos köztük sok az átmeneti nevelt is. 

Esetenként akkor sem működik együtt a szülő, ha a gyermek számára elengedhetetlen a 

foglalkozáson való részvétel. 

 A mi tanulóinkat együttműködésre, alkalmazkodásra kell elsősorban nevelni. Míg 

máshol az oktatás elsődleges, egyértelmű, itt a nevelés szerepe kiemelkedően fontos. 

Pozitív érzelmek, előremutató pedagógusi példa nélkül viszont nem lehet nevelni. 

 

Szakkörök 

Asztalitenisz: 

Létszáma: 15 fő. Nagyon sikeres foglalkozási forma, a gyerekek már harmadik éve 

jelentős eredményeket érnek el mind a megyei, mind országos szinten.  

2012. április 22-én Balogh Krisztián 5. osztályos tanuló Magyar Bajnok lett. Az országos 

versenyen I. helyezést ért el. 

 

Tömegsport: 

 Létszáma 20 fő, nagyon népszerűek a sportfoglalkozások. 

Klubnapközi: 
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 Évek óta tartó igen változatos foglalkozási forma. Minden hónap utolsó péntekén 

tartjuk, mindig más, egyszerre több programot valósítunk meg, a tanulók választanak a 

lehetőségek közül. 

Hiányzások 

 óra Óra/fő Igazolt óra  

össz./fő 

Igazolatlan óra 

össz./fő 

1. osztály 46 15 15 - 

2. osztály 123 15 15 - 

3. osztály 84 14 14 - 

4. osztály 237 29,6 28,5 1,125 

5. osztály 112 9,3 8,16 1,16 

6. osztály 384 32 30 2 

7. osztály 219 19,9 18,8 1,09 

8. osztály 189 47,25 35,5 11,75 

Összesen 1 394 22,75 20,62 2,14 

 

Az osztályok sorrendje a hiányzásokat figyelembe véve (óra/fő): 

 1.  5. osztály 9,3 óra/fő 

 2.  3. osztály 14 óra/fő 

 3.  1-2. osztály 15 óra/fő 

 4.  7. osztály 19,9 óra/fő 

 5.  4. osztály 29,6 óra/fő 

 6.  6. osztály  32 óra/fő 

 7.  8. osztály  47,25 óra/fő 

 

Hiányzásmentes féléve 13 főnek volt. 

Az iskoláztatási támogatás folyósításának esetleges felfüggesztésére vonatkozó új 

szabályozás kapcsán megtett intézkedések a következők: írásbeli értesítést küldtünk: 

1. igazolatlan óra után 6 esetben 

10. igazolatlan óra után 4 esetben 

50. igazolatlan óra után 0 esetben történt intézkedés. 

 

 Ennek a tavalyi tanévben bevezetett intézkedésnek a hatása még mindig tart, jelentős 

visszafogó erőt képvisel a rendszeresen hiányzó gyermekek esetében. Kivételt képeznek ez 

alól az átmeneti nevelt gyermekek, akikre az említett intézkedés hatálya nem terjed ki. 

 

A tavalyi tanév első félévéhez képest a hiányzási statisztika javuló tendenciát mutat. 

 Az osztályfőnökök minden indokolt esetben meglátogatták a családokat. A szülők 

többsége nem tartja fontosnak az iskolával történő rendszeres kapcsolattartást, vélt vagy valós 

sérelem esetén esetenként jelennek meg. A szülői értekezleteket ugyanazok a szülők 

látogatják, többnyire azok, akik gyermekeivel nincsen probléma.  

Sajnálatos, hogy az év elején megadott telefonszám két hónap múlva már nem elérhető, és az 

is előfordult, hogy a megadott lakcímen sem találtuk meg a családot. Ilyen esetben a 

családsegítő szolgálat segítségét kérjük. A szülők nem közlik velünk a legalapvetőbb 

változásokat sem, rendszerint nyomozati tevékenységet folytatunk egy-egy statisztika 

elkészítéséhez. 

Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a szülők többségére pozitív hatást gyakoroltak 

az új rendelkezések, jobban ügyelnek gyermekeik hiányzásainak igazolására. 
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Tanulmányi eredmények 

 Mindennapos iskolába járás alapján 56 tanuló kapott bizonyítványt ebben a félévben. 

Egyéni tanrend alapján 4 fő, magántanulóként 4 fő tett osztályozó vizsgát. 

Minden alsós osztályt szövegesen értékeltünk. 

 Az alsós osztályok átlagai (magatartás szorgalom jegyek nélkül): 

 1.  4,2    5.  4,46 

 2.  4,0    6.  3,78 

 3.  4,08    7.  3,75 

 4.  4,0    8.  3,53 

Alsós átlag: 4,07    Felsős átlag:    3,88 

Magántanulók átlagai: 1,92 

Ebből következik, hogy a magántanulóvá tétel nem a gyermek érdekeit képviseli, hiszen nem 

tanulnak, így levizsgázni sem tudnak. Továbbtanulás szóba sem jöhet az ő esetükben. 

Hagyományaink 

- Tanévnyitó ünnepélyünkön köszöntöttük az elsősöket. 

- Október 6-ról osztálykeretben, 

- Október 23-tól iskolai szinten emlékeztünk meg. 

- Halottak napján iskolánk névadója tiszteletére a negyedik osztály koszorút helyezett el 

az emlékfalon. 

- Nyílt napok novemberben kerültek megrendezésre. 

- Decemberben színvonalas Mikulás ünnepséget tartottunk. 

- Szép karácsonnyal búcsúztattuk a 2011-es évet.8  

Diákönkormányzat 

 Október, november, december, január hónapban szervezték a komplex házi 

tanulmányi versenyek fordulóit. Szervezik a klubnapköziket, készültek a Farsangra és a Ki 

mit tud-ra. 

Nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek száma: 30 fő. 

Lakásotthonban élők száma: 4 fő 

Gyermekvédelmi szolgálat felé 15 alkalommal éltünk jelzéssel, kapcsolatunk jó, igyekszünk a 

felmerülő problémákat megoldani. Átmeneti nevelt gyerekek nevelőszülői tanácsadóival 

kapcsolatban vagyunk, személyesen, telefonon igyekszünk a problémamegoldásban egymást 

segíteni. 

Gyermekvédelmi továbbképzésen nem vettem részt. Van fogadóórám, minden héten 1 óra, de 

a szülők és a gyermekek minden délelőtt bármikor megkereshetnek problémáikkal. 

Mentálhigiénés órákon ezt rendszeresen meg is teszik. 

 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
 

Iskolánkban a tanulók létszáma kilenc osztályban összesen: 218 fő. 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma: 53 fő. 

 

 

 

 



16 

 

 

Osztályok Hátrányos 

helyzetű tanulók 

száma 

Halmozottan 

hátrányos helyzetű 

tanulók száma 

9.a 2 1 

9. b 14 1 

10.a 5 1 

10.b 6 0 

11.a 7 0 

11.b 3 1 

12.a 3 0 

12.b 4 1 

13.a 4 0 

Összesen 48 5 

 

 

2011/2012. tanévben összesen 5 tanuló részesül Útravaló ösztöndíjban. 

 

Veszélyeztetett tanulók száma: 0 

Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 0 

Napközis, tanulószobás tanulók száma: 0 

 

Korrepetálásban részesülők száma: esetenként a diákok igénye szerint, egyeztetve a 

tanáraikkal. 

 

Fejlesztésben részesülők száma: 0 

Magántanulók száma: 1 

 

Az iskola keretein belül működő szakkörök száma: 24 mindenféle tantárgyban. 

Az iskola keretein belül működő emelt szintű foglalkozások száma: 28 az érettségi 

tantárgyaiban. 

Rendszeres szabadidős programok: osztálykirándulások, iskolakirándulások, Szüreti Nap, 

iskolaszépítés. 

Prevenciós programok: az egészségnevelési program keretében drog-, alkohol-, 

dohányzásellenes előadások. 

Gyermekvédelmi céllal nem végzünk családlátogatást. 

 

Iskolánkban a tanulók jellemzően az osztályfőnökhöz fordulnak a problémás ügyeikkel. Az ő 

beszámolóik alapján értesülök az eseményekről. A felmerülő problémákat általában az iskolán 

belül megoldottuk. 

 

Az iskolai hiányzások alakulása: 

 

 

2010/2011. tanév 

Osztályok Igazolt órák 

száma 

Igazolatlan 

órák száma 

9.a 1259 4 

9. b 3131 75 

10.a 1370 7 
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10.b 1347 36 

11.a 1495 0 

11.b 2826 52 

12.a 2481 21 

12.b 1040 20 

13.a 1046 0 

 

2011/2012 I. félév 

Osztályok Igazolt órák 

száma 

Igazolatlan 

órák száma 

9.a 794 4 

9.b 1045 63 

10.a 647 0 

10.b 1141 12 

11.a 935 0 

11.b 1034 14 

12.a 372 0 

12.b 1143 18 

13.a 818 0 

 

Nevelőszülőknél nevelkedő tanulók száma: 1 fő 

Utógondozásban részesülő tanulók száma: 0 fő 

 

Iskola- Egészségügyi Szolgálat 
 

Gyulai Gaál Miklós Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

 

Az általam ellátott oktatási intézményekben, az általános iskolában 6-14 éves korig gondozott 

gyermekek létszáma :710 fő , míg a középiskolában 14-18 éves korig gondozott gyermekek 

létszáma:219 fő . Össz gondozotti létszámom:929 fő . 

Munkámat az általános iskola rendelőjében végzem , ahová a középiskola tanulói is eljárnak a 

szükséges szűrővizsgálatokra ,sajnos a rendelőhöz nem tartozik váró, ahol kényelmesen 

lehetne tölteni a várakozás idejét . A rendelő ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik , minden 

szükséges eszközzel és bútorzattal fel van szerelve .  

Szűrővizsgálatok és a kötelező védőoltások mellett feladataink közé tartozik az 

egészségnevelés – tanórák keretében, valamint egészségnapok megszervezése. 

Az idei tanévben került sor az általános iskolában a Bőrgyógyászati szűrővizsgálatra, ezen 

szűrővizsgálatok nem kötelező jellegűek, de az iskola minden tanulója részt vett rajta   

Igyekszem munkám során minden évfolyamot elérni, egészségnevelő órát tartani.  

Alsó évfolyamokban a személyi higiénia , környezetünk tisztasága a fő téma . Míg felső 

évfolyamokban a serdülőkori változások (pszichés és testi változások ), kamaszkor problémái 

( szexualitás , fogamzásgátlás ), dohányzás . az alkohol , és a drog témakörök kerülnek szóba . 

Az idei tanévtől hivatalos „A-HA”program oktatóként tartom óráimat  

Az idei évben 5. alkalommal kerül megrendezésre a Gyulai iskolában Egészségnapi 

rendezvény, ahol a felnőttek szűrővizsgálatokon vesznek részt (RR mérés, vércukor –és 

koleszterinszint mérés, testzsír-, testizom tömeg- és testvíz tartalmának mérése). 
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Munkám során tapasztaltak: 

A családok egyre nehezebb anyagi helyzetben vannak , egyre több a munkanélküli szülő 

gyermeke , nő a csonka családban élő gyermekek száma , egyre több a nevelő szülőknél 

nevelkedő gyerekek száma . Gyakrabban találkozom nem csak testileg , hanem érzelmileg 

elhanyagolt gyermekkel , akik néha csak egy jó szóra várnak. A szülők párkapcsolata is egyre 

bonyolultabb , nőtt az alkoholisták és egyéb szenvedélybetegek száma . Egyre kevesebb a 

normál családban probléma mentesen felnövő gyermekek száma .  

Nagyon sok gyermek szerintem csak az iskolában kap megfelelő élelmet. 

Ha munkám során problémát észlelek azt igyekszem az osztályfőnökök bevonásával 

megoldani . Célra vezető a gyermekorvosokkal felvenni a kapcsolatot , jól tudunk együtt 

dolgozni . Csak a legvégső lépcsőfokként vagyok jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat illetve a 

gyámhatóság felé .  

Szerintem minden szervvel jó az együttműködés, talán sűrűbben kellene jelzőrendszeri 

megbeszélést tartani, ahol más példáiból is tanulhatnánk, tapasztalatokat cserélhetnénk.  

A településünkön jelentős számban megjelenő nevelőszülői családoknál nevelkedő gyerekek 

száma igen sok problémát okoz munkám során, mivel a gyerekek hiányos dokumentációval 

rendelkeznek , a nevelő szülők nincsenek tisztában , vagy nincsenek tájékoztatva feladataikról 

, hogy a gyermeket nem csak be kell íratni az iskolába , de iskola-egészségügyi 

nyilvántartásba is kell vennünk, és a kettő az nem egy . 

Rengeteg utána járást és kutatást igényel egy ilyen gyermeknek törzsanyagának a 

megszerzése , dokumentációjának felkutatása . 

Remélem, beszámolómmal hozzájárulok az hatékonyabb gyermekvédelemi rendszer 

kiépítéséhez. 

 

Iskola- Egészségügyi Szolgálat 
 

Somogyi Imre Általános Iskola és Montágh Imre Általános Iskola 

 

Az általam ellátott oktatási intézményekben a 6-14 éves korig gondozott gyermekek létszáma: 

698 fő a Somogyi Imre Általános Iskolában , 60 fő a Montágh Imre Általános Iskolában. Össz 

gondozotti létszámom: 818 fő ( a Montághos létszám duplázódik, mivel gyógypedagógiai 

iskola).. 

Munkámat a Somogyi Imre általános iskola rendelőjében végzem. A rendelő ÁNTSZ 

engedéllyel rendelkezi, minden szükséges eszközzel és bútorzattal fel van szerelve.  

Szűrővizsgálatok és a kötelező védőoltások mellett feladataink közé tartozik az 

egészségnevelés – tanórák keretében, valamint egészségnapok megszervezése. 

Az idei tanévben került sor az általános iskolában a Bőrgyógyászati szűrővizsgálatra, ezen 

szűrővizsgálatok nem kötelező jellegűek, de az iskola minden tanulója részt vett rajta. 

Igyekszem munkám során minden évfolyamot elérő egészségnevelő órát tartani.  

Alsó évfolyamokban a személyi higiénia, környezetünk tisztasága a fő téma. Míg felső 

évfolyamokban a serdülőkori változások (pszichés és testi változások ), kamaszkor problémái 

( szexualitás , fogamzásgátlás ), dohányzás . az alkohol , és a drog témakörök kerülnek szóba. 

A tanulók körében legnépszerűbb az A-Ha program (szexuális nevelő program, mely eddig 

minden tanuló számára biztosított tanulói csomagot is, ez sajnos pénzhiány miatt az idei 

tanévtől megszűnt). 

Az önálló védőnői tanácsadások forgalma ugrásszerűen megnőtt a tavalyi tanévhez képest, 

(700 fő). 

Egyre több szülő is megtalál problémáival a fogadóórák keretében. 
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Munkám során tapasztaltak : 

A családok egyre nehezebb anyagi helyzetben vannak, egyre több a munkanélküli szülő 

gyermeke, nő a csonka családban élő gyermekek száma, egyre több a nevelő szülőknél 

nevelkedő gyerekek száma. Gyakrabban találkozom nem csak testileg, hanem érzelmileg 

elhanyagolt gyermekkel, akik csak egy kis beszélgetésre várnak. Egyre kevesebb a normál 

családban, probléma mentesen felnövő gyermekek száma.  

Nagyon sok gyermek szerintem csak az iskolában kap megfelelő élelme. 

Ha munkám során problémát észlelek, azt igyekszem az osztályfőnökök bevonásával 

megoldani. Célra vezető a gyermekorvosokkal felvenni a kapcsolatot, jól tudunk együtt 

dolgozni . Csak a legvégső lépcsőfokként vagyok jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat illetve a 

gyámhatóság felé .  

Szerintem minden szervvel jó az együtt működés. A jelzőrendszeri értekezletek hasznosak. 

A településünkön jelentős számban megjelenő nevelőszülői családoknál nevelkedő gyerekek 

száma igen sok problémát okoz munkám során, mivel a gyerekek hiányos dokumentációval 

rendelkeznek, a nevelő szülők nincsenek tisztában , vagy nincsenek tájékoztatva feladataikról, 

hogy a gyermeket nem csak be kell íratni az iskolába, de iskola-egészségügyi nyilvántartásba 

is kell vennünk, és a kettő az nem egy . 

Rengeteg utána járást és kutatást igényel egy ilyen gyermek törzsanyagának a megszerzése, 

dokumentációjának felkutatása. 

 

Területi Védőnői szolgálat 

 

Gondozott létszámok alakulása: 
- Várandósok létszáma: 209 fő 

Környezeti ok miatt veszélyeztetettek: 30 fő 

Kiskorú várandós: 4 fő 

- Gondozott családok száma: 907  

Családlátogatások száma: 5599 

Szaklátogatások száma: 7370 

- 0- 6 évesek száma: 1111 fő 

Szociálisan veszélyeztettek: 224fő 

- 7-18 éves otthon gondozottak száma: 44 fő 

- Születések száma: 134 fő 

- Tanácsadási forgalom: 4828 fő 

Jelzések száma: 13 

Gyermekbántalmazás: 1 

Gyermekelhanyagolás: 12 

Védőnői gondozást megtagadó család nincs. 

 

Észlelt problémák: 

Családlátogatások során az előző évekhez hasonlóan a legfőbb problémát az elszegényedés, a 

létbizonytalanság, a munkanélküliség, a higiénés állapotok rosszabbodása (tetvesség, 

rühesség), a szülői kötelességtudat romlása okozza. Az utóbbi időben egyre gyakrabban 

tapasztalható a szakemberek irányába megnyilvánuló agresszivitás fokozódása. 

A problémák megjelenése már a terhesgondozás során tapasztalható, későn jelentkeznek 

gondozásra. Előfordult a tavalyi évben egy esetben, hogy a védőnő bár tudott a kismama 
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terhességéről és gondozta őt, tanácsadásra nem volt hajlandó járni. Titkolt terhességünk nem 

volt. 

Egyre több a fiatalkorú kismama, akiknek a családi állapota rendezetlen, az apaság nem 

tisztázott, megélhetőségük nem biztosított. Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az 

egészségnevelésre, a kismamák részéről viszont nagy érdektelenség tapasztalható. Nagyon 

sok család megélhetési forrása a gyermekek után járó jövedelem.  Ebből az alaphelyzetből 

adódnak a későbbi problémák. A gyermekelhanyagolás, az ingerszegény, igénytelen 

környezet. 

Egyre több lakás piszkos, rendetlen, szellőzetlen. Ez meglátszik a gyermekek ellátottságán is. 

Már a tanácsadásra is elhozzák a csecsemőket piszkos, szennyes ruhában, pelenkával. 

A gyermekek fejlődését a családlátogatásokon kívül tanácsadáson és státuszvizsgálatok során 

kísérjük figyelemmel, így sok esetben már nagyon korán, csecsemőkorban, kiderülnek 

fejlődésbeli elmaradások, de esetenként hiába küldjük szakorvosi vizsgálatra a gyermekeket a 

szülők hetek, hónapok és esetleg évek alatt sem jutnak el oda, hogy meg is jelenjenek 

szakvizsgálaton. Ebből adódik, hogy elmaradással kerülnek óvodába és az óvodai fejlesztés 

ellenére sem válnak időben iskolaéretté. Az óvodákban végzett tisztasági vizsgálatok során 

szinte minden alkalommal találkozunk fejtetvességgel. Sajnos egyre gyakrabban rühösséggel, 

ami a korábbi években szinte elő sem fordult. Az óvónőkkel nagyon jó a kapcsolatunk, meg 

tudjuk beszélni a tapasztalt problémákat.  

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival napi kapcsolatban vagyunk. Az oda-vissza 

jelzések időben megtörténnek. Időnként közös családlátogatás is előfordul.  

Jelzőrendszeri megbeszélésen, gyermekvédelmi tárgyalásokon, esetmegbeszéléseken minden 

alakalommal megjelenünk. 

 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 

Abony Város Jegyzője, mint elsőfokú gyámhatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a gyámhatóságokról, és a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján végzi feladatát.  

 

A gyámhatóság a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladat és hatásköröket látja el. 

A gyámhatósági ügyek száma, ezen belül is főként a védelembe vételi eljárások száma 

folyamatosan növekszik. 

 

A gyámhatóság tevékenysége a számadatok tükrében: 

 

Gondnok kirendelésével kapcsolatos ügyek 

2011. évben ügygondnokot nem kellett kirendelni, eseti gondnokot 4 esetben rendelt ki a 

gyámhatóság. 

 

Gyámsági és gondnoksági ügyekben vagyonleltár készítésével kapcsolatos ügyek 

A gyámhatóság az elmúlt évben 12 darab vagyonleltárt készített. 

 

Környezettanulmányok készítése 

2011-ben bíróság 42 esetben kérte fel hatóságunkat környezettanulmány készítésére.  
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Nevelőszülői feladatokat ellátó személyekre vonatkozóan – 8 db környezettanulmány került 

elkészítésre. 

 

Védelembe vételi ügyek 

 

A gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi, ha  

- a szülő, vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 

biztosítható. 

2011. évben védelembe vett kiskorúak száma: 28 fő. 

Ebből  

- szülőnek felróható magatartási okokból védelembe vett kiskorúak száma: 6 fő 

- gyermeknek felróható magatartási okból védelembe vett kiskorúak száma: 4 fő 

- gyermek által elkövetett bűncselekmény miatti okból védelembe vett kiskorúak száma: 

4 fő 
A védelembe vételi eljárás elsősorban a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére indul. 

 

A 2011 év során védelembe vett 28 főből 18 fő a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján, 6 fő 

az oktatási intézmény vezetője, 4 fő pedig a rendőrség jelzésére indult gyámhatósági eljárás 

során került védelembe vétel alá. 

 

2011. december 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma 53 fő volt.  

Ebből 

- környezeti okból 16 kiskorú  

- szülőnek felróható magatartási okból 24 kiskorú 

- gyermeknek felróható magatartási okból 9 kiskorú 

- gyermek által elkövetett bűncselekmény miatt 4 kiskorú  

került védelembe vételre.  

Családok száma 2011-ben, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek: 31. 

A gyermeknek felróható magatartások között elsősorban az iskolában tanúsított nem 

megfelelő magatartás érdemel említést, valamint az igazolatlan hiányzások magas száma. 

A környezeti okok közül a családok nehéz anyagi körülményei illetve szociális helyzete 

emelhető ki 

 

5. Beszámoló a gyámhivatal 2011. évi munkájáról 

 
Az osztály feladatai a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint: 

 

a.) Gondoskodik a gyermekek védelme érdekében szükséges intézkedések megtételéről 

b.) Ellátja a gyermekek családi jogállásának rendezése ügyében a hatáskörébe tartozó  

      feladatokat 

c.) Ellátja az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat 

d.) Ellátja a szülői-felügyeleti joggal kapcsolatos feladatokat 

e.) Ellátja a gyámsággal, gondoksággal kapcsolatos, valamint a gyámi, gondnoki 

     tisztség ellátásával kapcsolatos feladatokat. 

f.) Ellátja a kiskorúak és gondnokoltak vagyonának kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

g.) Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, valamint a gyermektartásdíj  

     megelőlegezésről 

h.) Peres eljárást kezdeményez a jogszabályban meghatározott esetekben. 
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i.) Fentieken kívül ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a gyámhivatal 

     hatáskörébe utalnak. 

A főszámmal és alszámmal iktatott ügyiratok száma:     határozatok száma: 

 

     1998-ban: 1.182  ( főszám,alszám együtt )                           1998-ban:   228  

     2008-ban: 3.345                                                                     2008-ban:  550 

     2010-ben: 7.005                                                                     2010-ben:  650 

     2011-ben : 7.059                                                                    2011-ben:  688  

     

     2011-ben főszámmal iktatott ügyiratok száma: 827 

     Egy ügyintézőre eső ügyek száma: 275 / 2.353 

   

    Jelentősebb feladatok, ügycsoportok az osztályon : 

-  Gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos ügyek: 

 

    gondnokság alatt állók száma : 184 fő   

Ez a szám azért ilyen magas, mert a város területén működik a Speciális Otthon. Az   

otthonban lakók jelentős része abonyi állandó lakos, mely meghatározza az illetékességet. 

 

Gondnokoltak esetében az éves számadás elfogadása jelentős feladat.  

 Gondnokság alá helyezés iránti perindítás: 10 esetben történt. 

3 fő hivatásos gondnok működik, összesen 81 fő esetében látják el a gondnoki teendőket.  

 

-  családi jogállás rendezése: 53 apai elismerő nyilatkozat 

                                               15 képzelt apa megállapítása 

                                                 4 apaság birósági megállapítása 

                                                 2 apaság vélelmének megdöntése iránti perhez hozzájárulás 

-  gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma: 27 fő 

-  otthonteremtési támogatás: 7 esetben került megállapításra 

-  utógondozói ellátásban részesülők száma: 37 fő 

- ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma: 27  

       Ebből: gyámhivatal által elrendelt id. elhelyezés: 9 

                   más szerv által elrendelt id.elhelyezés    : 18  

   A felülvizsgálat során 11 gyermek átmeneti nevelésbe vételére került sor.  

 

- átmeneti neveltek száma: 156 fő 

A legnagyobb feladatot ez jelenti a gyámhivatal részére. 

Minden évben el kell végezni az átmeneti nevelésben lévő gyermekek helyzetének 

felülvizsgálatát. 

Ehhez meg kell keresni a szülők lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot, a gyámi tanácsadókat, nevelőszülőnél elhelyezett 

gyermekek esetében a nevelőszülői tanácsadót, meg kell hallgatni a szülőket, nevelőszülőket, 

10 éves kortól a gyermekeket.  

3 év alatti gyermekek esetében a felülvizsgálatot félévente kell elvégezni: ez 15 gyermeket 

érint. 

A kapcsolattartások rendszertelensége miatt több gyermek esetében szintén féléves 

felülvizsgálatot végeztünk: ez 20 gyermeket érint. 

 

További feladatok az átmeneti nevelt gyermekek ügyében: 
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Számadás elfogadása évente: 120 gyermek esetében. ( 35 gyermeknek nincs vagyona)  

Gondozási díj felülvizsgálat évente. 

 

- örökbefogadás: 5 gyermek örökbefogadására került sor 

                            ebből 3 gyermeket a nevelőszülő fogadott örökbe. 

 

Átmeneti nevelt gyermekek létszámának alakulása a városban 

A  nevelőszülői hálózatok megkeresnek bennünket ha új nevelőszülőt szeretnének 

működtetni, illetve gyermeket szeretnének Abonyban elhelyezni. A városban élő átmeneti 

nevelt gyermekek  létszáma az elmúlt években nem változott, 300 főben állandósult.    

 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság 

ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

 

2011.évben nem volt szakmai-hatósági ellenőrzés. 

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 

gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 

Az alábbi problémafelvetések, javaslatok születtek : 

 

- A településünkön jelentős számban megjelenő nevelőszülői családoknál nevelkedő gyerekek 

száma igen sok problémát okoz a munkavégzés során, mivel a gyerekek hiányos 

dokumentációval rendelkeznek, a nevelő szülők nincsenek tisztában , vagy nincsenek 

tájékoztatva feladataikról , hogy a gyermeket nem csak be kell íratni az iskolába , de iskola-

egészségügyi nyilvántartásba is kell vennünk , és a kettő az nem egy . 

Rengeteg utána járást és kutatást igényel egy ilyen gyermeknek törzsanyagának a 

megszerzése , dokumentációjának felkutatása . 

 

- Ismét igényként merült fel a szakemberek részéről a pszichológiai ellátás elérhetőségének 

kiszélesítése. A Humán Szolgáltató Központ pszichológiai tanácsadása csak töredékét tudja 

kielégíteni az igényeknek, nagyon hosszú a várakozási idő, pedig az esetek többségében a 

gyors segítségnyújtás jelentene megfelelő hatékonyságot. 

 

- A gyermekeiket elhanyagoló családokkal folyamatos kapcsolattartást, határozottabb 

fellépést, esetleges támogatások feltételhez kötését kezdeményeznénk a törvényi keretek 

megtartása mellett. 

 

- A kisebbségi Önkormányzat képviselőjének időnkénti meghívása jelzőrendszeri 

megbeszélésekre 

 

-  A logopédus magasabb óraszámban végezzen fejlesztéseket. 

-  Közös pályázat figyelés és pályázatírás./játszótér létrehozása/ 

-  Továbbképzésekről tájékoztatás egymás értesítése. 

-  Külső előadók meghívása. 

-  Kistérségi Nevelési Tanácsadó létrehozása. 

-  Munkahelyek létrehozása 
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-  Országos szervezetekkel kapcsolatok keresése 

-  Ismeretterjesztő fórumok szervezése 

-  Abonyiak  Abonyiakért segítő hálózat megszervezése  ( pl. ruhagyűjtés céljából) 

     

- A logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus munkájára is nagy szükségünk lenne, 

természetesen a tárgyi feltételekkel együtt. Sajnos ezek mindegyike még nem biztosított. 

Logopédiai fejlesztés már középső csoportban indokolt lenne. 

 

- Az utóbbi időben nem volt semmiféle továbbképzés az ifjúságvédelmi felelősök részére. 

Erre már többször felhívtuk az illetékesek figyelmét. Pedig szívesen vennénk részt ezekhez 

hasonló, akár „kerekasztal” beszélgetéseken is. 

 

- Talán sűrűbben kellene jelzőrendszeri megbeszélést tartani, ahol más példáiból is 

tanulhatnánk , tapasztalatokat cserélhetnénk .  

 

- Évek óta felvetődik az igény egy Kábítószer Egyeztető Fórum kialakítására a városban, 

azonban erre ez idáig sajnálatomra nem került sor, pedig nagy szükség lenne rá.  

 

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 

ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 

elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása: 

 

(Az Abonyi Rendőrőrs értékelése alapján:) 

 

Az Abonyi Rendőrőrs 2011 közepétől kezdődően 31 fő létszámmal látta el feladatait, azonban 

Abony Városon kívül a Rendőrőrs területéhez tartozik még Jászkarajenő, Törtel, 

Kőröstetétlen, Újszilvás, valamint Tápiószőlős község is, így munkák ezen települések között 

megoszlik. 

A tavalyi beszámolómhoz képest a 2011-es évvel kapcsolatban pontos statisztikai adatok, 

jogszabály módosítás miatt nem állnak rendelkezésemre.  

A statisztikai adatok pontos ismeretének hiányában azonban kijelenthető, hogy a tavalyi 

évben a fiatalkorú elkövetők száma csekély mértékben növekedést mutat. A fiatalkorú 

elkövetők elsősorban kisebb értékű lopásokat követtek el, súlyosabb bűncselekmények 

elkövetése nem jutott tudomásunkra. 

A 2011-es évben sok munkát adtak sajnos a Rendőrőrsnek a lakásotthonokból történt nagy 

számú eltűnések. Ennek megelőzésére 2012-ben a lakásotthonok vezetőivel fel kell venni a 

kapcsolatot és egy közös programot kell elindítani, amelynek elsődleges célja az eltűnések 

számának nagyfokú csökkentése. 

Abony Város területén véleményem szerint egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

kábítószerrel való visszaélések, elsősorban a fogyasztás, megelőzésére, mely munkát már az 

Általános Iskola diákjai között meg kell kezdeni.  

Abony Városban nagyon jól működött a tavalyi évben is az Iskolarendőri program, mely az 

Iskolák és a Rendőrség között kialakult jó kapcsolatot tovább erősítette.  

Az Abonyi Rendőrőrs a városban található intézményekkel jó kapcsolatot alakított ki. 

A 2012-es évre vonatkozóan az Abonyi Rendőrőrs a helyi szórakozóhelyek ellenőrzésével és 

az éjszakai órákban a városban közlekedő fiatalok ellenőrzésével, ruházatuk átvizsgálásával 

kíván nagyobb hangsúlyt fektetni a drogprevencióra.  
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9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 

szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 

A Karitasz abonyi szervezetével a jelzőrendszer valamennyi tagjának napi kapcsolata van. A 

szervezet aktivistái képviseltetik magukat az ellátórendszer valamennyi szintjén amennyiben 

jelzés érkezik számukra, ezentúl nyári táborokkal, jótékonysági célú rendezvényekkel, 

élelmiszer csomagokkal, ruházattal is segítik a rászorulókat. 

Az Önkormányzatnak együttműködési megállapodása van az Élelmiszer Bankkal, ennek 

keretében is  lehetőség nyílik évente 2 alkalommal élelmiszer csomag adományozására. 

Sportegyesületeknek és civil szervezeteknek nyújt rendszeres támogatást az Önkormányzat 

különböző szabadidő, sport és kulturális rendezvények lebonyolításához. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fentiek ismeretében kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását: 

 

………/2012. (V. 31.) sz. képviselő-testületi határozat 

a 2011. évi  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében, valamint a 

149/1997. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megismerte 

 

 

Határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

Budapest, Komócsy út 5. 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

CKTK Humán Szolgáltató Központja 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

A b o n y, 2012. május 16. 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit sk. 

        polgármester 

Javaslatok: 


