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S z e n t e s 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat minden év május 31-ig 
átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 
és a Képviselő-testület határozatával értékelésre megküldi a megyei gyámhivatalnak. 
A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
javaslattal élhet az önkormányzat felé. 
 
Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az 
alábbiak szerint:  
 

• a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra, 
• az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat, 
• az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, 
• a bűnmegelőzésben való részvételt, 
• a felügyeleti szervek tapasztalatait, 
• a jövőre vonatkozó feladatok. 

 
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 

94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat 
feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a 
területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak 
figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni 
ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe 
vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
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(2a) A települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat 
lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. 

(3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek 
területén 

a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, 
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett 

gyermekek átmeneti otthonát, 
c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak 

mellett családok átmeneti otthonát, 
d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak 

mellett gyermekjóléti központot [40. § (3) bek.] 
köteles működtetni. 

(4) A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 
központot működtetni. 

(5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a 
település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen 
tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat 
lakosságára is kiterjedően. 

(6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi 
területét meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - az ellátást valamennyi 
jogosult számára azonos feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell 
alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén is. 

(7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező 
önkormányzat kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény 
hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított ellátást. 

(8) A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni 
ellátásának biztosítására irányuló, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában 
foglalt kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi formájában 
is eleget tehet. 

94/A. § A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, 
a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését társulás útján 
is biztosíthatják. 
 
Szentes város demográfiai adatai a 0-18 éves korosztály összetételére vonatkozóan:  
          
  2010 2011. 2012. 
Korcsoport fiú lány együtt fiú lány együtt fiú lány Együtt
0-3 éves 481 477 958 437 451 888 452 463 915
4-6 éves 386 359 745 411 366 777 388 351 739
7-14 éves 1161 1047 2208 1138 999 2137 1098 984 2082
15-18 éves 684 719 1403 653 713 1366 626 680 1306
Összesen: 2712 2602 5314 2639 2529 5168 2564 2478 5042
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I. fejezet 
 

Az önkormányzat által a gyermekek védelmét biztosító ellátások 
 
1)  pénzbeli és természetbeni ellátások 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
• kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 
2)  személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák 

• gyermekjóléti szolgáltatás 
• gyermekek napközbeni ellátása 

- bölcsődei ellátás 
- óvodai, iskolai napközbeni ellátás 
- családi napközi 

• családok átmeneti otthona 
• gyermekek átmeneti otthona 
• helyettes szülői hálózat 

 
Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokat a Szociálpolitikai Osztályon 
lehet igényelni. Az osztály látta el 2012. évben a jegyzői gyámhatósággal 
kapcsolatos feladatokat is. Ezen a területen változást hozott a járási hivatalok 
kialakítása, mivel a nem pénzbeli jegyzői gyámhatósági feladatok a járási hivatalok 
kialakításával 2013. január 1-jétől átkerültek a Járási Hivatal hatáskörébe. Ezek a 
feladatok főként  a családjogi helyzet rendezése, a védelembe vételi eljárások, 
ideiglenes elhelyezéssel kapcsolatos intézkedések, iskoláztatási támogatás 
felfüggesztése 
 
A hivatalban az e területtel foglalkozó osztály létszáma 2012. évben 9 fő volt, ebből 
2 fő teljes munkaidőben a gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos 
feladatokat látta el, vagyis a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapítását, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások kiutalását 
(élelmiszerre, ruhaneműre, megélhetésre, napközi térítési díjra stb.), a halmozottan 
hátrányos helyzet megállapítását, valamint az önkormányzati ösztöndíj támogatások 
elbírálását. 2013. január 1-jétől az osztály létszáma 6 főre csökkent ( 2 fő a Járási 
Hivatalba került, 1 fő nyugdíjba vonult, akinek a helyét nem tölthettük be), így 
jelenleg a fenti támogatásokkal kapcsolatos ügyeket 1 fő ügyintéző látja el. A 
feladat ellátása szinte lehetetlen lenne 1 fő részére, ha nem segíthetné a munkát 1 fő 
közfoglalkoztatott. 
 
Továbbra is az Osztály biztosítja  a megszűnt Magyar Államkincstár 
Családtámogatási Kirendeltsége helyett az ügyfelek számára a különféle 
igénylőlapok (családi pótlék, gyes, gyet, gyed, fogyatékossági támogatás stb.) 
elérhetőségét, amely nagymértékben megnöveli az ügyfélforgalmat. Nehezíti a 
munkát, hogy semmiféle tájékoztató anyagot nem kapunk ezekkel az ügyekkel 
kapcsolatosan, az interneten elérhető nyomtatványokat másoljuk, de esetben nem 
tudunk az ügyfelek kérdéseire választ adni, mivel nem ismerjük a változó 
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szabályozást, a telefont pedig van, amikor órákig sem veszik fel a Magyar 
Államkincstárnál. 
 
A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő ügyintéző kapcsolt munkakörben látta el, 
ami azt jelenti, hogy a szociális törvényben előírt feladatok (egészségkárosodottak 
rendszeres szociális segélyezése, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság)  
mellett végezte a gyámhatósági munkát, amely sok esetben azzal is járt, hogy 
azonnali intézkedést igénylő esetekben (pld. ideiglenes elhelyezés) a többi feladatot 
másik ügyintézőnek kellett átvenni. 
 
A Szociálpolitikai Osztály végezte Szentes város fenntartásában lévő szociális, 
valamint gyermekvédelmi intézmények működési engedélyezésével kapcsolatos 
ügyeket is.  
 
A Szociálpolitikai Osztály 2012. évi ügyiratforgalma 20143 db fő-, és alszámon 
iktatott ügyirat volt. 
 
2012. évben támogatásban részesülők átlagos létszáma segélytípusonként 
 

Támogatás megnevezése Fő 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

1310

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 16
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény 1416
Napközi térítési díj 308
Óvodáztatási támogatás 22
Halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása 

331

Önkormányzati ösztöndíj 183
 
A pénzbeli és természetbeni támogatások esetében nem változott 2012. évben a 
jogszabályi háttér, mint ahogy a támogatások megállapításakor figyelembe vehető 
öregségi nyugdíjminimum összege is évek óta azonos, 28.500,-Ft. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg 
abban az esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem 
nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át ( 
2012. évben 37.050,-Ft).  
Az egy főre jutó összeghatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
140 %-a (2012. évben 39.900,-) volt,  

• ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozta, 
• ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 
• ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte 
be. 

 
A támogatással együtt járó legnagyobb kedvezmény, hogy gyermekétkeztetés 
esetében ingyenes ellátásra jogosultak az általános iskolába járó gyermekek, és 50 
%-os térítési díjat fizetnek a középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok. A 
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére évente kettő 
alkalommal alanyi jogon egyszeri támogatás kerül kiutalásra augusztus és december 
hónapokban, melynek teljes összegét központi forrás finanszírozta. 
 
2012. október 1-jétől módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény oly módon, hogy a december hónapra járó egyszeri támogatást már 
természetbeni ellátás formájában, azaz Erzsébet-utalványban kellett a jogosultaknak 
kifizetni. 
 
Az utalványokat az önkormányzatnak kellett megrendelni a Nemzeti Üdülési 
Szolgálattól, és két választási lehetőség volt a szétosztására:  
 

1. az önkormányzat  szerződést köt a Magyar Postával, aki térítés ellenében 
eljuttatja a jogosultakhoz az utalványt oly módon, hogy az önkormányzatnak ki 
kellett volna adni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 
névsorát, lakcímét, vagy 

2. az önkormányzat megszervezi és szétosztja a támogatásban részesülőknek 
az utalványokat. 

 
A Szociálpolitikai Osztály az olcsóbb, de több munkával járó utóbbi lehetőséget 
választotta, és az ügyintézők 1 hét alatt személyesen adták át a kedvezményre 
jogosultak törvényes képviselőinek, vagy meghatalmazottainak az Erzsébet-
utalványokat. 
 
A szülők sok esetben nem örültek annak, hogy a pénzbeli támogatást az utalvány 
váltotta fel, mivel az Erzsébet-utalványt olcsóbb árukat kínáló helyen (pld. Penny 
Áruház, Lidl) nem váltják be, így kevesebb dolgot tudnak rajta megvásárolni. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kor szerinti 
megoszlása: 
 
Gyermekek 
száma kor 
szerint 

6 évesig 7-14 évesig 15-18 
évesig 

19 év felett Összesen 

2010. 12.31. 384 653 257 165 1459
2011. 12.31. 366 626 307 145 1444
2012. 12.31. 348 588 273 101 1310
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  családok száma a 
gyermekek száma szerint: 
 
Családok 
száma 

1 
gyerme

kes 
család 

2 
gyerme

kes 
család 

3 
gyermek

es 
család 

4-5 
gyermekes 

család 

6 vagy 
több 

gyermek
es család 

Összesen 

2010. 12.31. 472 291 109 51 6 929
2011. 12.31. 439 230 108 46 4 827
2012. 12.31. 392 195 101 47 4 739
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Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására, valamint folyósítására 
akkor kerülhetett sor, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek gyámja 

• a gyermek tartására köteles, és 
• nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres 

szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesült. 
 

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege egységesen a mindenkori öregségi  
nyugdíjminimum 22 %-a, 2012. évben is havonta 6.270,-Ft volt, már több éve nem 
változott. 
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, óvodáztatási támogatást kell folyósítani. 
 
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. 
 
A pénzbeli támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt 
követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.  
2012. évben 22 gyermek esetében került megállapításra, és kifizetésre az 
óvodáztatási támogatás. 2013. évben az óvodáztatási támogatás törvényi 
szabályozása is változik. 
 
A családokat abban az esetben, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a 
nyugdíjminimum 50 %-kal növelt összegét, amely 2012. évben 42.750,-Ft  volt, az 
önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthette. 
Ellentétben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapításával, itt van lehetőség méltányosságra, így egyedi elbírálás alapján 
minden rászoruló kaphat segítséget. 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható: 
 

a) átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásának elősegítésére, 

b) a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő gyámhivatali 
visszahelyezés elősegítésére, 

c) beiskolázásra, 
d) gyógyszerre, 
e) élelmiszerre, 
f) ruhaneműre, gyermekintézmények térítési díjának megfizetésére, 
g) váratlan, előre nem tervezhető, önhibán kívüli kiadásokra (pld. baleset, elemi 

károsultság) 
A természetbeni ellátások nagy hányadát tették ki a napközi térítési díjak.  
 
2012. évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha 
szolgáltatásainak igénybe vételével a gyermekek nyári étkeztetése, az alábbi 
szabályoknak megfelelően: 
 

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket 
lehetett figyelembe venni 

•  az összes rendszeres gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, 
azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az 
önkormányzat 

• legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést 
• egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, 
• a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg  legalább 

24 %-a. 
 
A Kormányrendelet külön szabálya volt, hogy az ételt  a támogatás legalább 30 %-
nak megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt 
alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval 
kötött szerződéssel kellett igazolni.   
 
A fentiek alapján összesen 423 gyermek nyári étkezésének megszervezésére került 
sor olymódon, hogy elsődlegesen a leghátrányosabb helyzetben lévő általános 
iskolás korosztály részére volt biztosított az ellátás.  
 
Ugyancsak természetbeni ellátás keretében kaptak a családok  élelmiszer-, valamint 
gyógyszerutalványt, ezzel is biztosítva a valóban célszerű felhasználást.  
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással  1416 gyermeket támogatott az 
önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. 
Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került 
átvállalásra 308 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. Természetesen a 
számokban átfedések lehetnek, hiszen aki étkezésre kapott támogatást, mellette 
még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletekre kaphatott segítséget, amely 
gyermekenként 22.497,-Ft támogatást jelentett. 
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra fordítható forrásból  került 
megszervezésre a szociális állattartási program, melynek keretében 20 család 
kapott választási malacot, és takarmányt. A program sikeresen zárult. 
 
A helyi rendelkezések értelmében szociális rászorultságtól függően önkormányzati 
ösztöndíjat  kaphattak azok a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok, akik 
anyagi helyzetüknél fogva erre rászorultak. A Képviselő-testület döntése értelmében 
a támogatás összege 30.000-50.000,-Ft-között van. 2012. évben 183 fiatal kapott 
ilyen típusú  támogatást. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. 
(II.13.) Korm. rendelet értelmében az a gyermek, akinek szülei legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamát fejezték be, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult, halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló után különböző többletszolgáltatások 
igényelhetők, különösen 

• ingyenes étkeztetés, 
• ingyenes tankönyvellátás, 
• Útravaló Ösztöndíjprogram, 
• szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő 

program stb., 
amelyek a tanuló iskolai sikerességét segítik elő. 
 
Ahhoz, hogy a tanuló jogosultságát meg lehessen állapítani, ahhoz a szülők 
önkéntes nyilatkozata szükséges. 2012. évben 331 gyermek esetében került 
megállapításra, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. 
 
A hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására 
vonatkozó rendelkezések is megváltoznak 2013. évben. Eddig a közoktatási törvény 
tartalmazta ezeket az előírásokat, most fogja nevesíteni ezt a feladatot a 
gyermekvédelmi törvény, tehát a valóságban 2013. szeptemberétől kell hivatalosan 
is a Szociálpolitikai Osztálynak ellátni ezt a feladatot, amit egyébként évek óta végez.  

II. fejezet 
 

A jelzőrendszer és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat nyújtó 
intézményrendszer 2012. évi tevékenységének összefoglalása  

 
 

Védőnői Szolgálat 
 

Szentesen 15 védőnői körzet működik. A védőnői körzetek vegyesek: területi és 
iskolai munkát egyaránt végeznek. A védőnői feladatokat jelenleg 12 védőnő látja el. 
Három körzet folyamatos helyettesítés alatt áll. A középiskolákban 2 ifjúsági védőnő 
dolgozik 
 
A védőnői ellátást az alábbi rendeletek határozzák meg: 
 

 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 
 33/1992. (XII.23.) NM rendelet a terhesgondozásról 
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 26/1997 (IX.03.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
 51/1997 (XII.18.) NM rendelet 2. és 3. számú melléklete az életkorhoz 

kötött szűrővizsgálatokról. 
  
A területi védőnői ellátás 49/2004. (V. 21.) ESzCsM  rendelet szerinti fontosabb 
változásai: 
 

 A törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a 
családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és 
szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-
gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a 
szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan 
az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása. 

 
 A területi védőnő írásban értesíti a körzetébe tartozó érintett gyermek 

törvényes képviselőjét a védőnői vizsgálat esedékességéről, 
jelentőségéről, helyszínéről és időpontjáról, a vizsgálat elmulasztásának a 
gyermek egészségi állapotára vonatkozó lehetséges következményeiről.  

 
A területi védőnői gondozás 
 
A területi védőnő által elvégzendő szűrővizsgálatok ideje: 1, 3, és 6 hónapos korban, 
valamint 6 éves korig évente (abban a hónapban, amikor a gyermeknek a 
születésnapja van). A védőnő a gyermek szülője részére a vizsgálat eredményéről 
leletet ad. 
 
A területi védőnő a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost az alábbi 
esetekben értesíti: 

 a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) 
igénybevételét megtagadja, 

 a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása merül fel, 
 a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, 
 vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén. 

 
A területi védőnői gondozás szakterületei 
 

 Családgondozás  
 Nővédelmi gondozás 
 Várandós anya és családjának gondozása 
 Gyermekágyas,- szoptató anya és családjának gondozása 
 Újszülött, csecsemő és családjának gondozása 
 1-3 éves korú kisded és családjának gondozása 
 3 éves kortól a beiskolázásig a gyermek és családjának gondozása 
 Otthongondozott 7-18 éves gyermekek családjának gondozása 
 Óvodai munka 
 Iskolai munka  

 
A védőnő szolgálat egyéb tevékenységei 
 

1. Anyatejgyűjtés  
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2. Együttműködés  a helyi Vöröskereszttel, Máltai szeretetszolgálattal, karitatív 
munka keretében ruha-, élelmiszerosztás, bútor, játék, babakocsi, 
gyermekágy közvetítése 

3. Babamasszázs tanfolyamok szervezése 6 kolléganő irányításával igény 
szerinti időpontokban a Rózsavölgyi házban  

4. Baba-mama klub szervezése 2004. óta a Rózsavölgyi házban 
5. Születés hete rendezvény szervezése a Vöröskereszttel és a Szülészettel 

közösen 
6. Anyatejes Világnap szervezése 2004. óta 
7. Szülésfelkészítő tanfolyam szervezése 2004. óta 
8. Anyatejes világnap   

 
„Bababarát terület” a Havas és a Rózsavölgyi-házban, ahol kulturált körülményeket 
biztosítanak a kismáknak, hogy bármikor megszoptathassák gyermeküket. 
 
Statisztikai mutató - születésszám alakulása  
                  2010 év                   232 
                  2011 év                   214 
                  2012 év                   239 
Gondozott gyermekek száma Szentesen 
(0-6 éves korig + 7-18 év közötti otthon gondozottak) 
                   2010 év                  1703 fő 
                   2011 év                  1666 fő 
                   2012 év                  1620 fő 
 
Gyermekvédelmi céllal 45 családot látogattak 2012-ben. A jelzés többnyire írásban 
történt, amit általában telefonos vagy személyes egyeztetés előzött meg.  
 
A gondozott gyermekek száma 1620 fő,  ebből szociális okból fokozott gondozást 
igénylők száma  75 fő volt. 
Szociális okból veszélyeztetett kismama: 
             2010-ben 16 fő (ebből 8 fiatalkorú) 
             2011-ben 16 fő (ebből 8 fiatalkorú) 
             2012-ben   6 fő (ebből 1 fiatalkorú)  
Titkolt terhességből  
         2010-ben 2 gyermek született  
         2011-ben és  
         2012-ben ilyen nem volt. 
Otthonszülés sem történt, a védőnői látogatást 2012-ben egy család sem utasította 
vissza. 
 
Munkájuk során felmerülő problémák 
 
A kolléganők megfelelő együttműködésről és jó kapcsolatról számoltak be az 
iskolákkal és óvodákkal kapcsolatosan.  
 
Ami még mindig nehézséget okozott, főként az orvosi szobák felszereltségének 
hiányából adódnak. Az orvosi szobák nem mindig felelnek meg az előírásoknak (az 
orvosi szoba a tornaterem felett helyezkedik el - szűrővizsgálatok alatt táncóra vagy 
testnevelés óra van). 
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Az iskolát ellátó orvos rendelője messze van az iskolától és kicsi a várórésze. Az 
orvosi rendelőben nem megoldható a védőnői előkészítés. 
 
A hajtetvesség kérdése továbbra is problémákat okozott - általában ugyanazoknál a 
gyerekeknél fordul elő, ugyanazok  a családok nem kezelik le és ugyanazok a 
családok nyilatkoznak, hogy nem végezhetik el a gyermekükön a tisztasági szűrést.  
 
Az anyagi problémákra vezethető vissza az is, hogy, ha a diákok el is jutnak a 
szakrendelésekre, nincs pénze a családnak a szükséges segédeszközre (szemüveg, 
lúdtalpbetét), annak ellenére, hogy ebben sok segítséget nyújt a Szociálpolitikai 
Osztály. 
 
A humán papilloma vírus védőoltásról 
 
Hosszú évek után 2011-től van lehetőség az ingyenes HPV védőoltásra az 
önkormányzat támogatásával. 2012-ben az 1999-ben született, szentesi  állandó 
lakcímmel rendelkező lányok között valósult meg a védőoltás igény szerint. 
 
A védőoltás megszervezése és az oltás kivitelezése a védőnő és az iskola orvos 
együttműködésével zajlott. 
 
A 2012/2013-as tanévben 103 fő 1999-ben született  leány kapta meg a GSK által 
forgalmazott  Cervarix oltóanyagot.  A Magyar Vöröskereszt „ Tegyünk együtt a 
méhnyakrák ellen” pályázatán 31 fő leány részére biztosította az oltóanyagot 
1.422.900,-Ft összegben. 
 
2013-ban a program folytatódik, a 2000-ben született leányok védőoltására lesz 
lehetőség 2013. őszétől. A szervezési munkák már elkezdődtek.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzett, felmerülő problémák évek óta 
ugyanazok: 
 

 első helyen az anyagi problémák, 
 elhanyagolt lakókörnyezet,  
 rossz szociális körülmények,  
 gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás, 
 gyermekellátási problémák, viselkedési problémák (rossz minta 

alapján), 
 párkapcsolati problémák, sok a válás, családon belüli erőszak, 
 elmaradt védőoltások.  

 
A védőnők jelzőrendszeri megbeszélésen hetente egyszer vesznek részt, mivel egy-
egy családgondozó személyesen meglátogatja a Védőnői Szolgálatot 
„kapcsolatóra” keretében. 
A gyermekvédelmi feladatot ellátó személyekkel jó a védőnők kapcsolata, de mint 
minden közös feladatban vannak zökkenők, mivel mindenki más szemszögből látja a 
problémákat, vagy nem minden információ jut el a védőnők felé. Folyamatosan 
tartják a kapcsolatot a Gyámhatósággal és a Pedagógiai Szakszolgálattal is. 
Esetmegbeszéléseken is részt vettek 17 alkalommal, pozitív tapasztalattal. 
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Házi gyermekorvosok, iskola-egészségügyi szolgálat 
 

A házi gyermekorvosok közül sajnálatos módon nem mindenki készítette el 
határidőre a gyermekvédelmi tájékozatóhoz szükséges beszámolót, és van 
szakember, aki egyáltalán nem készített gyermekvédelmi értékelést. Sok esetben a  
gyermekorvosok összefogása nehézségekbe ütközik, amit saját beszámolóik is 
megerősítenek. Ennek megfelelően nem készülhetett teljes kép a házi 
gyermekorvosok munkájáról. 
 
A leggyakrabban előforduló betegségek: 

 Légúti: felső-és alsólégúti  virális ill. bakteriális infekciók 
 Enterális: hányással, hasmenéssel járó, legtöbbször virális fertőzések 

A gondozás alatt álló gyermekek között a leggyakoribb problémák: 
 allergiás betegség (asthma, szénanátha, ekzema, ételallergia )  
 magas vérnyomás  
 obesitas  
 mozgásszervi problémák: hanyagtartás, lúdtalp, gerincferdülés  
 érzékszervi: rövid-, illetve távollátás. 

 
Ezen betegségek lehetséges  okaként  említhető az alapvető egészségügyi 
ismeretek hiánya, az egészségtelen táplálkozás, a gyenge szociális körülmények és 
a  környezet egyre nagyobb fokú szennyezettsége.    
 
Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat egy ifjúsági orvos és három iskolavédőnő 
részvételével végzi munkáját a város öt középiskolájában, a kollégiumban és a Rigó 
Alajos Általános Iskola Szakiskolai részében. A három védőnő közül egy 
részmunkaidőben dolgozik. 
 
2012-ben  kb. 2100 középiskolást láttak el, közülük orvosi gondozást igényelt  569 fő. 
Az elmúlt tanévben 1608 szűrővizsgálat történt a megfelelő index osztályokban (8, 
10, 12. osztály), emellett kötelező volt a 16 évesek szűrővizsgálata és ennek külön 
lapon történő rögzítése a családi betegséghalmozódásokkal együtt. 
 
Az összes orvosi vizsgálat a középiskolákban: 1539 fő 
Szakorvoshoz utaltak száma: 328 fő 
Különféle betegséggel újonnan kiszűrtek száma: 155 fő 
 
A kollégiumi és iskolai rendeléseket a fiatalok leggyakrabban felső és alsó légúti 
hurutok, bélfertőzések miatt keresik fel.  
 
A kötelező szűrések során a következőket tapasztalták: 
 

 Krónikus légúti betegségek aránya: 4-20%, lényegében változatlan. 
 Magas vérnyomás: 3-32%,  emelkedő,  de iskolánként igen változó, a 

középiskolások között a legkisebb arányban a Horváth Mihály 
Gimnáziumban és a Boros Sámuel Szakközépiskolában, legmagasabb 
arányban a Zsoldos Ferenc Szakiskolában és a Bartha János 
Szakközépiskolában találtak.  

 Allergiások: 4-30 %, az előző évekhez hasonló. 
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 Túlsúlyosak: igen változó az arány, a legtöbb túlsúlyos a gimnáziumban 
és a Boros Sámuel Szakközépiskolában van, 21%., kevesebb a Pollák 
Antal Szakközépiskolában és a Zsoldos Ferenc Szakiskolában, viszont 
ezekben az iskolákban nagyon sok fiatal dohányzik,  jellemzően a 
lányok nagyobb arányban minden iskolában. 

 Mozgásszervi betegségek, gerinc-, ízületi bajok, lúdtalp 12-80%!! 
Kiugróan magas a Boros Sámuel Szakközépiskolában, de magas a 
Bartha János Szakközépiskolában, a gimnáziumban és a Zsoldos 
Ferenc Szakiskolában is, a egyedül a Pollák Antal 
Szakközpépiskolában csökkent. 

 Szemészeti betegségek 11-48%. Legmagasabb arányban a gimnázium 
és a Boros Sámuel tanulói között találtak fénytörési hibával élő 
gyermekeket, túlnyomó többségük korrigált. A legkevesebb a Zsoldos 
F. Szakiskolában  a szembetegek aránya, de az ő esetükben a 
korrekció gyakran nem történik meg.  

 Igen alulreprezentált a szűrés során a mentalis és pszichés betegek 
aránya, pedig sok gyermek küzd szorongással, depresszióval, 
viselkedési zavarral. 

                                                         
A jellemző betegségek okai már évek óta azonosnak mondhatóak, az alapvető 
egészségügyi ismeretek hiánya, a nemtörődömség, és a rossz szociális 
környezet. 
 
Prevenciós előadások folyamatosan megszervezésre kerültek,  minden iskolában az 
AHA program (országos szexuális, és mentálhigiénés felvilágosító program) 
keretében a védőnők rendszeresen tartanak előadásokat az egészséges életmód, 
drogprevenció, szexuális felvilágosítás témaköreiben. 
 
Elsősegélynyújtás 
 
A 2011/2012-es tanévben  Szentes Város - országosan elsőként - a 8. osztályosok  
számára heti egy óraszámban tantárgyként bevezette az     elsősegélynyújtás 
oktatását. A Szentesi Mentőállomás  szakemberei végezték az  oktatást az 
iskolákban. A 2012/2013-as tanévben a program újból indult,  bár a feltételek 
változtak, mivel 2012. december 31-ig 20 óra oktatást  engedélyezett a Képviselő-
testület .  
 
 

Bölcsődei, óvodai gyermekvédelem 
 

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje a gyermekjóléti alapellátás része. A 
családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését biztosító intézmény a gyermekek 20 hetes korától-3 éves koráig.  
 
A felújított és kibővített intézményben  5 egységben, 10 gyermekcsoport elhelyezése 
biztosított. Az egységek maximálisan kielégítik a gyermekek igényeit. A tárgyi 
feltételek, a berendezés, bútorzat, kiválónak mondható. 
 
2012-ben  a tárgyi feltételek bővültek, május hónapban udvari játék (mászóka-
csúszda), valamint udvari árnyékoló beszerzésére nyílt lehetőség. 
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A bölcsődébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, a 
bölcsődét szerződés szerint látogató Dr. Végh Erika gyermekorvos látja el. 
 
Játszócsoportot működtet az intézmény, ahol a gyermekek szüleikkel, illetve 
hozzátartozóikkal együtt játszanak az intézmény által megteremtetett kedvező 
körülmények között. 
 
Szolgáltatásaik közé tartozik az időszakos, valamint házi gyermekfelügyelet. A 
szolgáltatás lényege, hogy a szülő elfoglaltságának idejére néhány órára kérheti 
gyermeke felügyeletét a bölcsődében, vagy saját lakásában. Azok tudják igénybe 
venni e szolgáltatást, akik nem akarnak visszatérni a munka világába a GYES ideje 
alatt, de a gyermeket egy rövid időre gyermekközösségbe szeretnék elhelyezni. 
 

 
Kihasználtsági és feltöltöttségi mutató 2012-ben 

 
Bölcsőde kihasználtság  
Beírt gyermekekhez 
viszonyítva Feltöltöttség 

Ideje 

 
 
Férőhelyek 
száma 

 
 
Beírt 
gyermekek 
létszáma 

Étkezés 
nyilvántartás 
alapján (átl.) 

TAJ alapú 
nyilvántartás 
alapján (átl.) 

 

Január 120 110 79 fő 71% - - 91% 
Február 120 114 79 fő 69% - - 95% 

Március 120 125 83 fő 66% 76 
fő 60% 104% 

Április 120 132 89 fő 67% 82 
fő 62% 110% 

Május 120 136 103 
fő 76% 89 

fő 65% 113% 

Június 120 127 98 fő 77% 81 
fő 64% 106% 

Július 120 118 84 fő 71% 69 
fő 58% 98% 

Augusztus 120 105 84 fő 80% 74 
fő 70% 87% 

Szeptember 120 99 88 fő 89% 79 
fő 80% 82% 

Október 120 100 90 fő 90% 81 
fő 81% 83% 

November 120 105 87 fő 82% 80 
fő 76% 88% 

December 120 105 87 fő 82% 71 
fő 68% 88% 

Átlag 120 117 86 fő 77% 78 
fő 68% 95% 
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Időszakos gyermekfelügyelet  
 

Ideje Részvétel Eltöltött idő /óra 

január - - 
február 2 fő 18 
március 2 fő 42 
április 4 fő 75,5 
május 4 fő 50 
június 5 fő 151,5 
július 4 fő 23 

augusztus 1 fő 2,5 
szeptember 2 fő 20 

október 5 fő 39 
november 6 fő 40 
december 2 fő 6 
összesen 37fő 467,5 

 
Játszócsoport kihasználtsága  

 
Ideje Részvétel Eltöltött idő /óra 

Január 26 fő 137,5 
Február 19 fő 84 
Március 19 fő 42 
Április 18 fő 51,5 
Május 26 fő 71,5 
Június 15 fő 47 
Július 23 fő 70,5 

Augusztus 19 fő 67,5 
Szeptember 17 fő 53 

Október 21 fő 58 
November 20 fő 65,5 
December 13 fő 32,5 
Összesen 237 fő 780,5 

 
A bölcsődei statisztika szerint 

• hátrányos helyzetű: 28 fő 
• SNI-s gyermekek száma: 5 fő 
• veszélyeztetett, akiket a gyermekjóléti szolgálat gondozásban részesít: 2 

fő. 
 
A bölcsőde a problémamegelőző, preventív gyermekvédelem intézménye. Olyan 
szociális tér, mely a gyermekekkel és annak családjával rendszeres kapcsolatban 
van. A gyermekek hátrányos helyzetének korai felismerésére a jól működő 
jelzőrendszer és az áttekinthető nyilvántartási rendszer révén már a bölcsődében is 
lehetőség van. A gyermekek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával 
kezdeményezheti: 

 védőnő 
 házi gyermekorvos 
 szakértői és rehabilitációs bizottság 
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 szociális ill. családgondozó 
 gyermekjóléti szolgálat 
 gyámhatóság. 

 
Ennek értelmében az ilyen módon bölcsődébe kerülő gyermek és családjuk a 
bölcsődével, mint gyermekvédelmi színtérrel találkoznak. A problémás családok 
esetében a családdal való szoros együttműködés kiemelt fontosságú. A jelzési és 
együttműködési kötelezettség az intézmény valamennyi szakmai dolgozójára 
vonatkozik. 
 
Sok esetben már a bölcsődei beiratkozás alkalmával, vagy a családlátogatáskor 
kiderül, hogy a családnak anyagi, illetve mentális problémái vannak. A szülők 
többnyire közlékenyek. A kisgyermeknevelők a nyílt, őszinte, partneri kapcsolat 
kialakítására törekszenek, mely bizalmon, elfogadáson alapszik. A beszélgetések 
során elmondják a szülők, ha segítségre van szükségük. Minden esetben 
tájékoztatják őket a kedvezményes étkeztetés igénybevételének lehetőségeiről, a 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról. Szükség szerint segítséget nyújtanak hivatalos 
levél, kérelem megírásában. 
 
Fokozott figyelemmel kísérik a gyermekvédelmi okból hátrányos vagy veszélyeztetett 
gyermekek fejlődését, életkörülményeik változását. Fokozott figyelmet fordítanak 
ezeknek a gyermekeknek a gondozására, képességeik fejlesztésére, hogy utolérjék 
társaikat a fejlődésben. 
 
Az egészséges, bőséges táplálkozásra hangsúlyt fektetnek. Szükség esetén tiszta 
ruhát, pelenkát biztosítanak. A folyamatos megfigyelések különféle helyzetekben ( 
gondozás, játék stb.), a tapasztalatok lejegyzése, elemzése segít megismerni a 
gyermeket, felmérni a fejlettségi szintjét, szükségleteit. Problémák esetében fejlesztő 
pedagógus, bölcsőde orvos segítségét kérik. 
 
A szülő számára fontos, hogy érezze, gyermekét elfogadják, szeretik. A segítő 
kapcsolat során az anyát megerősítik szülői szerepében, hogy képessé váljon 
gyermeke megfelelő nevelésére. Családlátogatások alkalmával, szülőcsoportos 
megbeszéléseken törekszenek a szülők nevelési kultúrájának fejlesztésére. Az 
ünnepeket és a hagyományok ápolását nem lehet kihagyni a bölcsőde életéből sem. 
Játékos formában viselkedési formák, magatartási módok átadására adódik 
lehetőség. A gyermekek számára megkülönböztethetővé válnak a hétköznapok és a 
jeles napok. 
 
Hagyományos ünnepeik: születésnap, Gyermeknap, Húsvét, Adventi készülődés, 
Mikulás. Sok évi tapasztalat, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű családok nem 
szívesen vesznek részt ezeken a programokon. Ösztönözni kell őket, felhívni a 
figyelmüket a gyermekeikkel átélt közös élmények fontosságára. 
 
A védelembe vett gyermekre fokozottan figyelnek. Előfordul indokolatlan, hosszú 
hiányzás. Ezekben az esetekben a szülők nem értesítik az intézményt, ilyenkor a 
családgondozótól kérnek segítséget. Nem szokványos sérüléseket a bölcsőde 
orvosának jelzik személyesen. Hanyag gondozás, öltözködés esetében a védőnőkkel 
veszik fel a kapcsolatot. 
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Esetkonferencián, gyámhivatali tárgyaláson átmeneti nevelésbe vétel ügyében vettek 
részt, de rendszeresen készítenek a kisgyermeknevelők pedagógiai véleményt a 
családgondozók kérésére. 
 
A konfliktusos családi kapcsolatok negatívan hatnak a gyermek 
személyiségfejlődésére. A családi konfliktusokat gyakran megélő gyermekek 
beszoktatáskor kiegyensúlyozatlanok, zaklatottak. Az idő múlásával megnyugszanak, 
kezdik magukat a bölcsődében jól érezni. A kisgyermeknevelő szeretete 
biztonságérzetet nyújt számukra. 
 
Tapasztalataik szerint az elszegényedés, munkanélküliség nem jár törvényszerűen 
együtt a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségének kialakulásával. A 
társadalmi normákat elfogadó szülők biztosítják gyermekük megfelelő 
életkörülményeit, mentális biztonságérzetüket. A gondozatlanság, ápolatlanság, 
igénytelenség nem feltétlenül az anyagiak függvénye. Sok esetben a szülő nem is 
keresi a lehetőséget, hogy munkába álljon. A gyermekek után járó bevételekből, 
segélyekből, gyermekét kihasználva próbál megélni. 
Gyermeki devianciával bölcsődében még nem találkoztak, de gyermeki 
agresszivitással igen, ami a szülők példájából ered. A gyermek elsődleges 
szociokulturális közege a család. Az általa szeretett felnőttek nyújtják számára a 
viselkedési mintát. Őket utánozva sajátítja el a társadalmi együttélés szabályait. 
Türelemmel, példamutatással próbálják szoktatni a gyermekeket a helyes 
magatartási formák elsajátítására. 
 
2012-ben a bölcsőde munkatársai a Béthel Alapítvány által koordinált, (TÁMOP 
5.4.4.) de a helyi módszertani gyermekjóléti szolgálat által konzorciumi partnerként 
támogatott programban csapatépítésben, szupervízióban vehettek részt. 
 
Az óvodák beszámolói alapján az alábbi táblázatok mutatják az óvodába járó 
gyermekek adatait: 
 
Óvodába járó gyermekek száma (fő) 
Központi Óvoda 
Klauzál  Utcai Óvoda 160 
Szent Anna Utcai  Óvoda 98 
Farkas Antal Utcai Óvoda 96 
Apponyi Téri Óvoda 89 
Vásárhelyi Úti Óvoda 45 
Kertvárosi Óvoda 
Rákóczi Ferenc Utcai Óvoda 196 
Damjanich Utcai Óvoda 40 
Dr. Mátéffy F. Utcai Óvoda 100 
Köztársaság  Utcai Óvoda 106 
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Gyermekek megoszlása 
 Hátrányos 

helyzetű 
Halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

Sajátos 
nevelési 
igényű 

Veszélyeztetett 

Központi Óvoda 
Klauzál  
Utcai Óvoda 

41 11 11 5 

Szent Anna 
Utcai  
Óvoda 

11 2 1 0 

Farkas Antal 
Utcai Óvoda 

34 6 5 7 

Apponyi Téri 
Óvoda 

32 8 2 6 

Vásárhelyi 
Úti Óvoda 

15 20 3 6 

Kertvárosi Óvoda 
Rákóczi 
Ferenc Utcai 
Óvoda 

60 18 11 6 

Damjanich 
Utcai Óvoda 

10 0 2 1 

Dr. Mátéffy 
F. Utcai 
Óvoda 

16 1 4 2 

Köztársaság 
Utcai Óvoda 

15 1 3 0 

 
Az óvodák jó kapcsolatot alakítottak ki a jelzőrendszer más intézményeivel: 

• Legrendszeresebb kapcsolat: Pedagógiai Szakszolgálat 
• Legtöbb segítség: Gyermekjóléti Szolgálat 
• Jó kapcsolat: 

  védőnők 
  Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 
  Pedagógiai Szakszolgálat 
  Gyermekjóléti Szolgálat 

 
Az óvodában dolgozó szakemberek telefonon, személyesen, elektronikusan, vagy 
írásban azonnal jelzik a problémákat, hogy minél hamarabb elindulhasson a közös 
gondolkodás a megoldási lehetőségeken. Az óvodai pedagógusok is részt vettek 
szükség esetén esetkonferenciákon is.  
 
A szükséges, jogszabály által előírt dokumentációt mindenki készíti és vezeti, bár jó 
lenne, ha egységes forma alakulhatna ki. Az óvodában a családlátogatások 
rendszeresek, és jó alkalmak a családok, gyermekek még jobb megismerésére. 
Minden óvónő tisztában van a gyermekvédelmi tevékenység jelentőségével, és 
fontosnak érzi bármilyen felmerülő probléma jelzését. 
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Véleményük szerint is egyre jobban működik a jelzőrendszer, ez köszönhető a 
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett megbeszéléseknek, szervezett 
továbbképzéseknek, ahol megismerhetik a folyamatosan változó rendelkezéseket, és 
megoszthatják saját tapasztalataikat. Problémaként jelezték, hogy kevés prevenciós 
lehetőség van. 
 
Az óvodai gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek is több éve már azonos 
gondokat jeleznek, még a rangsoroláson sem kell változtatni. 
Első helyen változatlanul az anyagi gondok, az elszegényedés jelentkezik, amely a 
munkanélküliség növekedéséből ered. Az anyagi problémák egy idő után a családi 
kapcsolatok konfliktusához vezetnek, amely nagymértékben kihat a gyermekekre is. 
Változatlanul tapasztalnak elhanyagoló, közömbös családi környezetet, amely sok 
esetben szintén visszavezethető a fentiekre. 
 
Véleményük szerint a szülőkkel sikerült bizalmon alapuló, rendszeres kapcsolatot 
kialakítani, amely nagyon fontos a gyermekek pozitív fejlődése érdekében.  
Legtöbbször általános gyermeknevelési problémákat sikerül megbeszélni és 
megoldási alternatívákat javasolni, de nagyon sok a szociális helyzettel kapcsolatos 
probléma is, ahol a Szociálpolitikai Osztállyal közösen keresik a lehetőségeket. 
 
Általános Iskolai adatok a létszámokra vonatkoztatva 
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 Diákok 
száma 

HH diákok 
száma 

HHH diákok 
száma 

SNI-s diákok 
száma 

Veszélyeztetett 
diákok száma 

Deák F. 
Ált.Isk. 

298 137 49 30 12 

Kiss Bálint 
Reform. Ált. 
Iskola 

447 62 13 58 5 

Klauzál 
Gábor Ált. 
Isk. 

421 208 86 106 32 

Koszta J. 
Ált. Isk. 

569 115 10 59 12 

Szent 
Erzsébet 
Kat. Ált. 
Iskola 

371 62 17 14 0 

 
A szakmai anyag összeállításánál a Rigó Alajos Általános Iskola adatai,  véleménye 
nem kerülhetett be, mert nem készítettek anyagot a gyermekvédelmi beszámolóhoz. 
 
Magántanulókkal kapcsolatos tapasztalatok 
 
A magántanulók száma az iskolák létszámához viszonyítva kevés, 1-4 fő. A Kiss 
Bálint Református Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola azt jelezte, hogy nekik 
problémáik vannak az ilyen formában náluk tanuló gyermekekkel. A szülők nem 
tartják és nem is keresik a kapcsolatot az iskolával. Az osztályfőnök próbál 
információkhoz jutni a családról, ami számos akadályba ütközik: az átmenetileg  
külföldön élő családdal szinte lehetetlen a kapcsolattartás, más esetben a szülők 
nem reagálnak a megkeresésre, illetve sok a hiányzás ezeknél a tanulóknál. 
 
A Deák Ferenc Általános Iskolában és a Koszta József Általános Iskolában azonban 
a magántanulókkal kapcsolatos észrevételek nagyon pozitívak. Magántanulói 
jogviszonyba olyan tanuló kerül, akinek súlyos magatartási és beilleszkedési 
problémája van, vagy szakorvos javasolja számára ezt az oktatási formát. A diákok 
motiváltsága, tanulmányi eredményei javulnak. Egyéni tempóban sajátítják el a 
tananyagot, van sikerélményük, maximális figyelmet kapnak az egyszemélyes 
órákon, és társaik is nyugodtabban, tempósabban dolgozhatnak. Esetükben ez az 
egyetlen forma, hogy felkészül az adott foglalkozásra, hogy hajlandó tanulni, egyéni 
felkészítéssel képes az adott évfolyam követelményeit teljesíteni.  
 
Közülük néhányan a készségtárgyak óráin az osztályközösséggel dolgoznak, így 
nem szakadnak el társaiktól, szívesen részt vesznek az iskola, az osztályközösség 
programjain. A szülőktől, fejlesztőpedagógusoktól is pozitív visszajelzések érkeznek. 
 
Pozitív tapasztalatot mutat a Koszta József Általános Iskolában magántanulóvá vált 
kisdiák esete is, akinek felügyelete biztosított iskolán belül, elkerülve ezzel a gyermek 
kirekesztődését, deviancia felé sodródását, ennek hozományként nagy előrelépést 
mutat a tanulmányi fejlődése, társaihoz való viszonya. 
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Iskolákban működő, gyermekvédelmet segítő prevenciós tevékenységek, 
szabadidős foglalkozások: 
 
Igény szerint biztosítják az oktatási intézmények a szabadidős foglalkozásokat, 
prevenciós programokat. Mennyiségük és szervezettségük megfelelő, minden tanév 
elején megtörténik az igények összegyűjtése, s a jelentkezéseknek megfelelően 
indítják el a foglalkozásokat. 
Számos szabadidős foglalkozás működik. Ezek egy része sporttevékenység, amely 
nagyon sokféle, pl. atlétika, labdarúgás, kézi-és kosárlabda, ritmikus 
sportgimnasztika, vívás, szertorna. 
 
Vannak művészeti iskolák által szervezett szakkörök: kézműves, tánc, zenei, és 
dráma-színjáték; de működnek TAMOP pályázatos szakkörök is, melyek az 
ismeretelsajátítást szolgálják: informatika, matematika, idegen nyelvi, barkács, 
kémia. A gyerekek szívesen vesznek részt és nagy számban. A 
versenyfelkészítéseket is segítik ezek az alkalmak. 
 
Iskolai prevenciós céllal folynak több intézményben bűnmegelőzési és közlekedési 
témában előadássorozatok. Dr. Orosz Katalin és az iskola rendőrei (Kovács Nóra, 
Gergely Zsolt, Halmai Zoltán) tartják, szintén az iskolákkal előre egyeztetett témában.  
 
Felzárkóztató foglalkozások is folynak az oktatási intézményekben. Az „Egyenlő 
eséllyel Szentesen” pályázat fenntartásaként heti 1-1 órában SNI-s és HHH-s 
diákoknak, valamint több tantárgyból tartanak a pedagógusok korrepetálásokat a 
tananyag elsajátításában lemaradóknak. 
 
Általános tapasztalat, hogy a gyerekek nagyon nehezen motiválhatók, a 
sporttevékenység rendszeres végzéséhez elengedhetetlen a szülő ráhatása a 
gyermekére. 
Mindenhol széles a kínálat, a pedagógusok igyekszenek rendszerességet és 
megfelelő tájékoztatást kialakítani minden foglalkozásnál, ahol az iskola egész 
közösségére számítanak. Az alkalmanként szervezett foglalkozások gyakran 
eredménytelenek az érdektelenség miatt. 
 
A felmérések szerint néhányan igénybe veszik a városi Gyermekkönyvtár 
szolgáltatásait – ott is főleg interneteznek, néhányan a Közösségi Térben 
csocsóznak vagy pingpongoznak. 
A szabadidő eltöltése leginkább a tévénézésre, videózásra, videojátékokra, az 
internetezésre korlátozódik. 

 
A gyermekvédelem megvalósulása az oktatási intézményekben: 
 
Az iskolák jól kiépítették kapcsolataikat a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival. 
Együttműködésük rendszeres, probléma esetén azonnal jeleznek egymásnak, és 
közösen keresik a megoldást. 

 
A kapcsolattartásban a telefonos megkeresést használják leggyakrabban, mert ez a 
leggyorsabb ügyintézési forma.  
Esetjelző lapot a veszélyeztetettség jelzésére használják, melyet kiegészítenek 
pedagógiai jellemzéssel.  
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Természetesen mindenki írásbeli dokumentációt is vezet munkájáról, mert így iktatni 
tudják az intézkedéseket, és szükség esetén könnyebben visszakereshető. 
A megkeresések célja a családgondozókkal gyakran tanács kérése szakmai 
kérdésekben és esetmegbeszélés kezdeményezése. 

 
A szakemberek, szakterületek közötti együttműködést minden oktatási intézmény 
jónak tartja. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős megfelelő kapocs a segítő 
szervezetek és az iskola között. Munkájukat a szervezett jelzőrendszer, a tájékoztató 
értekezletek, a segítőkész és kiváló szakemberek jelentősen segítik. 
 
A jelzőrendszerben részt vevők közös megbeszélései és értekezletei elérhetőbbé 
teszik a benne dolgozókat. Megismerték egymást személyesen, bizalommal 
fordulnak egymás felé. 
 
A Dózsa házban a Közösségi tér jól működik. Egyre szélesebb gyerekréteget 
megszólítva, sokrétű programot kínál. Az iskolák diákjai szívesen mennek el a 
SZIDÖK rendezvényeire is. 
Egy iskola (Koszta József Általános Iskola) jelezte, hogy nagyobb igény lenne a 
prevenciós foglalkozásokra, esetleges kiadványokra, filmekre, amelyeket az 
osztályfőnöki órán levetíthetnének.   
Egy másik iskola (Kiss Bálint Református Általános Iskola) véleménye szerint talán 
volna létjogosultsága a szülőknek tartandó fórumoknak, kluboknak is, hogy a hasonló 
gondokkal küzdők egymás közt is megbeszélhessék a tapasztalataikat. 

 
Jellemző probléma gyermekvédelmi szempontból: 
 
A negatív gazdasági körülmények miatt  nő az elszegényedés, a munkanélküliség 
városunkban is. Az étkezési díjakat, a különböző programok megvalósításához 
szükséges belépőjegyeket egyre nehezebben tudják fizetni. Kiszámíthatatlanul lesz 
valaki munkanélküli, a tanulás nem biztosítéka a munkahely megszerzésének. Ebbe 
nőnek bele a gyerekek, ezért nincs biztonságérzetük. 
 
A családok szerkezete átalakult, egyre több a csonka, vagy mozaik családban élő 
gyermek. Gyakori probléma a családon belüli konfliktus. A családi konfliktusok 
nagyon kihatnak a gyerekek lelkivilágára, teljesítményére. A szülők sok esetben nem 
is próbálják palástolni ezeket. A gyerekek előtt zajló veszekedés zaklatottá teszi a 
kisdiákok mindennapjait, befolyásolja a megfelelő iskolai magatartást és tanulást is. 
A  szülők az iskolában jelentkező problémák megoldását kizárólag a pedagógusoktól 
várják, ritkán hajlandók higgadtan mérlegelni a helyzetet s együttműködni a 
tanárokkal.  Nem fogadják el, hogy a magatartási és tanulási zavarok oka a 
kiegyensúlyozatlan otthoni körülményekben is gyökerezhet.  
 
A szülők nagy része nevelési gondokkal küzd, nehezen tud hatni a gyerekre. 
Nehezen követi gyermeke iskolai dolgait, rendszertelenül ellenőrzi. 
Az érzelmi sivárság is problémát jelent. A szülők közömbösek, nem szakítanak időt 
gyermekükre. Örülnek a készen kapott gyermekmegőrzésnek az iskolában, otthon 
pedig átadják ezt a feladatot a számítógépnek és a tv-nek. Ezek a gyerekek 
lemaradók és sikertelenek. 
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A média, az internet negatív hatást gyakorolnak a gyerekekre, kapcsolataikra, 
fáradtak, nehezen motiválhatók. Sokkal kevesebben sportolnak, mozognak, vannak, 
akik bandáznak, cigarettáznak. A gyerekek a jogaikat ismerik, a kötelességeiket 
kevésbé. 

 
Elsősorban társadalmi szintű változásokra lenne a legnagyobb szükség: 
munkahelyteremtés, munkanélküliség felszámolása, igazságosabb jövedelmek, 
lakhatási feltételek teremtése. 
 
A szülők részére szükség volna ”Szülők iskolájá”-t szervezni, ahol életvetési, 
nevelési, pszichológiai előadások, tanácsadások segíthetnék őket gyermekük 
nevelésében. (Nevelési Tanácsadó)  
 
Sokat segítene azonban az is, ha valahogyan megvalósulhatna a szülők felkészítése 
a gyermeknevelésre, bevezetésre kerülhetne a családpedagógia. 
Több táborozási lehetőség, a rászorulók jobb támogatása szintén megoldást 
jelenthetne. Még mindig szükség lenne nagyobb ellenőrzésre a szórakozóhelyeken, 
dohányboltoknál, trafikoknál, kisebb üzletekben.    
                                  
Szülők segítségkérése 
A szülők szociális helyzetükkel kapcsolatban egyre gyakrabban fordulnak 
segítségért. Családi problémákkal nem szívesen, nem szeretik „kiteregetni a 
szennyest” – de ha rákérdeznek, akkor elmondják, kérnek segítséget. 
Hónapról-hónapra gond az étkezési díjak befizetése is. Az iskolákban segítenek  
tanácsadással, tartozáskiegyenlítő kérelem továbbításával, téli ruházat, cipő, játék 
gyűjtésével. Kérnek tanácsot nevelési, tanulási stb. problémáknál is. 
 
Gyermekvédelmi tevékenység dokumentációja 
A gyermekvédelmi felelősök írásbeli dokumentációt is vezetnek munkájukról. 
Feljegyzéseket készítenek, összegyűjtik a diákokkal kapcsolatos ügyintézés során 
keletkezett iratokat. 
 
Családlátogatások  
Az oktatási intézmények által elkészített beszámoló alapján az iskolák többségében 
csak szükség esetén mennek családlátogatásra a pedagógusok. Két intézményben 
(Deák Ferenc Általános Iskola, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola) azonban 
az a gyakorlat, hogy minden 1. és 5. osztályos gyermeket, illetve családot 
végiglátogatnak. Ha új tanuló érkezik, akkor természetesen bármely évfolyamra 
iratkozott be, az osztályfőnöke bejelentkezik a családhoz. Egyéb esetekben, pl. 
akkor, ha a gyermek a szokásosnál hosszabb ideig hiányzik, illetve a gyermek 
viselkedésén érzik, hogy nincs rendben valami, azonnal felveszik a kapcsolatot a 
családdal. 
 
Az iskolák a fogadóórák és szülői értekezletek látogatottságát szorgalmazzák. 
Probléma esetén a pedagógusok többsége telefonon jelez, vagy behívatja az 
iskolába a szülőt. 
 
Iskolai hiányzások 
A tapasztalatok kedvezőek. Az ellenőrzőnek nagyobb lett a rangja, elhozzák a 
gyerekek, többet forgatja a szülő is. Jobban követhető az igazolás.  
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Pozitívumként tapasztalták, hogy maguk a gyermekorvosok is segítettek 
hozzáállásukkal, mert ha nem vitték magukkal a vizsgálatra az ellenőrzőt, 
visszarendelték a gyermeket akár szülővel együtt, így legközelebb már nem 
felejtették el. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése pozitív változást hozott. Több 
iskola jelezte, hogy ennek bevezetése után csökkent az igazolatlan hiányzások 
száma. Problémát jelenleg inkább az jelent, hogy a gyerekek késnek a tanítási 
órákról. 
 
Iskolai bántalmazás 
Gyerekközösség nincsen kisebb-nagyobb konfliktusok nélkül. Megvívják a gyerekek 
a maguk harcait. Néha nagyon kegyetlenek egymáshoz. Leggyakoribbak a testalkat, 
gyenge képességek miatti csúfolások. Ezt azonnal rendezni kell, igazságot kell tenni, 
megvédeni, aki rászorul. Ezt nemcsak osztályszinten kell betartani, hanem minden 
kollégának, aki épp találkozik ilyen esettel. 
Igyekeznek megelőzni, figyelni a gyerekek jelzéseit, kideríteni az igazságot, 
meghozni a megfelelő szankciókat. Nagyobb, súlyosabb eset szerencsére még nem 
történt. 
 
Az iskolai bántalmazások megelőzése érdekében tanítási idő alatt ügyeleti rendszert 
működtetnek, az udvaron, folyosókon. Iskolai házirendek rendelkeznek a 
fegyelmezett magatartásról, a szabályszegés következményeiről. 
 
Osztályfőnöki órákon, etika órákon sokat beszélgetnek a pedagógusok a megfelelő 
magatartásról, a társakkal való viszony kialakulásáról, illetve kialakításáról. A 
helytelen kommunikációt, tettet mindig megbeszélik, a helyes útra terelve ezzel őket. 
Minden tudomásra jutott esetnek igyekeznek utána járni. A feleket együtt ültetik le, az 
osztályfőnök, szaktanár, gyermekvédelmi felelős is részt vesz ezeken a 
beszélgetéseken, amennyiben szükséges szakemberek segítségét is kérik. Sokat 
javult a fegyelem a mindennapos testnevelés órák bevezetésével.  
 
Gyermekvédelmi tevékenység az intézményekben 
Egyetlen iskolában (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola) nincs 
gyermekvédelmi felelős, illetve nincs olyan, aki rendelkezne gyermekvédelmi 
végzettséggel. A többi intézményben egy pedagógus látja el ezt a feladatot. Ketten 
közülük arról számoltak be, hogy intézményükben visszalépések történtek a 
gyermekvédelmi státuszt illetően. Órakedvezmény biztosításával látják el 
gyermekvédelmi feladataikat, így túlmunkában oldják meg a szabadidő és a család 
rovására. 
 
Két iskola arról számolt be, hogy az ő dolguk a gyermekvédelem összefogása, 
irányítása az iskolában, de mind pedagógustársaik, mind az iskolavezetése, illetve az 
iskola összes dolgozója segíti munkájukat – tehát náluk kiemelt helyen szerepel a 
gyermekvédelem.  
 
Sokan említették, hogy nagy előrelépésnek, illetve elismerésnek tartják, hogy 
városunkban megfelelően kezelik a gyermekvédelmet és a jelzőrendszeri tagok 
között jó az együttműködés. 
Az iskolapszichológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok jelenléte az 
iskolában nagyon jó. Voltak évek, amikor még pedagógiai asszisztensek is segítették 
a gyermekvédelmi munkát. Az ő jelenlétük, tevékenységük felbecsülhetetlen. 



 25

 
Egyetlen iskola kivételével a gyermekvédelmi felelősök jelzése alapján a jogszabályi 
tájékoztatást mindenki számára megfelelő. A Kiss Bálint Református Általános 
Iskolától azonban arról értesülhettünk, hogy az év eleji, tanévkezdő segélyezéssel 
kapcsolatos tájékoztatás késve történik meg, csak a segélykérő lapok jutnak el 
időben, a tájékoztatás nem.  
 
Az esetkonferenciák, esetmegbeszélések száma az előző évekhez képest 
növekedett.  Tapasztalatuk szerint hatékony, mert ezután mindig javul a helyzet. 
Probléma esetén lehet a szülőknél hivatkozni a megállapodásra. A pedagógusok 
számára pedig segít gyakorlatot szerezni az esetmegbeszélések iskolai 
megoldásában Jónak tartják, hogy ilyenkor minden érintett fél jelen van, őszintén 
megbeszélhetők a problémák. 
 
A Közösségi térben (Dózsa Ház) működő prevenciós programokról megfelelő 
tájékoztatást kapnak. A programajánlatokat továbbítják a pedagógusoknak, akik 
ismertetik a gyerekekkel ezt a lehetőséget. Több iskolából több gyermek jár 
délutánonként, hétvégenként játszani. 
 
Az iskolai ifjúságvédelmi felelősök egyöntetű véleménye, hogy mindig 
számíthatnak a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatára, maximálisan 
segítőkészek. Együttműködők, nagyok sok támogatást kapnak tőlük. Hasznosak a 
közös családlátogatások, esetmegbeszélések. Bármilyen problémát együtt jobban le 
lehet küzdeni. 
 
A gyermekek védelmének javítására tett javaslatok 
 

a) konfliktuskezelési, önismereti foglalkozások gyerekeknek 
b) káros szenvedélyekre a nemet mondani tudás megtanítása 

gyerekeknek 
c) a családon belüli erőszak kideríthetősége 
d) az iskolában rendezett szülői fórumon, SZMK-ülésen a családsegítő 

munkatársainak részvétele 
e) a Közösségi tér bemutatása a szülőknek, diákoknak, tanároknak 
f) a kortárssegítők rendszerének kiépítése 
g) több ingyenes szabadidős program szervezése 
h) gyermekek számára nyári munka szervezése 
i) ellenőrzött szórakozó hely létesítése (14-16 éves korosztály számára) 
j) munkahelyteremtés, munkanélküliség csökkentése a városban 
k) nagyszabású, városi rendezvényekhez megfelelő méretű tér kialakítása 

 
A középiskolában tanuló diákok létszáma megközelítőleg 10%-al csökkent a 
megelőző évhez képest, az októberi statisztikák alapján 2361 tanuló jár szentesi 
középiskolába. Ebből hátrányos helyzetű 428 diák, halmozottan hátrányos helyzetű 
92, veszélyeztetett 3 (csak a HMG jelezte), valamint 232 diák részesül kollégiumi 
ellátásban.  

 
Korrepetálás, felzárkóztatás  kapcsán elsősorban érettségire való felkészítésben 
kapnak segítséget a diákok, valamint speciális felzárkóztató osztályba járnak azok,  
akik a 16. életévüket betöltötték és a 7. évfolyamot sikeresen befejezték, illetve akik a 
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15. életévüket betöltötték, a 7. évfolyamot sikeresen elvégezték. A Zsoldos Ferenc 
Szakiskolában fejlesztő pedagógus dolgozik a SNI-s diákokkal havonta 16 órában, 
amire nagy igény mutatkozik a többi középiskolában is, illetve gyógypedagógus, 
iskolapszichológus, szakirányú végzettséggel rendelkező kollégák munkáját teszi 
szükségessé a tanulási nehezítettséggel küzdő és tanulásban akadályoztatott diákok 
növekvő létszáma.  
 
Változatos és érdekes sportolási lehetőségekkel, szabadidős tevékenységekkel 
igyekeznek az iskolák kielégíteni a tanulók igényeit, mint például floorball, 
kosárlabda, röplabda, diákszínpad, idegen nyelvű színjátszó kör, erdei iskola, 
virágkötő és informatika szakkör, diáksport szakkör, angol nyelvi tábor, történelem, 
matematika, elméleti gazdaságtan, magyar szakkör. 
Mindezek mellett a Közösségi tér aktív segítséget nyújt az osztályfőnököknek a 
színes és igényes szabadidős tevékenységek szervezésében. Visszajelzésük 
alapján szívesen viszik el osztályaikat, a diákok pozitív élményekkel gazdagodnak a 
programok kapcsán.  
 
Prevenciós programok 

 Bűnmegelőzési előadások Dr. Orosz Katalin közreműködésével 
 Drog-prevenciós oktatócsomag és előadások 
 Egészségmegőrző programok iskolaorvos, védőnő bevonásával 
 Konfliktuskezelő tréning 10-11. évfolyamban 
 Tantárgyak tananyagába is be van építve: biológia, egészségügyi 

szakmacsoportos órák, osztályfőnöki óra, önismeret, pályaorientáció 
 Tanulmányi kirándulás büntetés végrehajtási intézménybe 
 Útravaló Ösztöndíj  

 
Észlelt gyermekvédelmi problémák 

 Alkoholista, bűnöző szülők 
 Ráhagyó, elhanyagoló nevelés 
 Szegénység, munkanélküliség 
 Szülők alacsony iskolázottsága 
 Igazolatlan mulasztások (DE! enyhe javuló tendenciát érzékelnek) 

iskolakerülés 
 Szülő-gyermek közötti, családon belüli konfliktus, tettlegesség a gyermek 

jelenlétében  
 Fegyelmezetlenség, magatartási problémák jelzik a családi problémákat 
 Külföldi munkavállalás miatt nem látják el megfelelően gondozási feladataikat 

a szülők  
 
Szülői értekezleten, fogadóórákon nem túl aktív a részvétel, de egyéni 
megkeresésekre többnyire együttműködőek a szülők, ha az iskola kezdeményez. 
 
Gyermekvédelmi tevékenység keretén belül családlátogatáson, esetkonferencián 
közreműködnek az ifjúságvédelmi felelősök. 
Továbbképzésre sajnos nem tudnak az intézmények keretet biztosítani, leginkább 
pályázati forrásokra támaszkodnak. Gyermekvédelmi feladatok végzését 
órakedvezménnyel és szabadidő biztosításával támogatják a munkáltatók, a 
felelősök munkájára nagyban támaszkodnak a szülők, és a diákok is. Az 
osztályfőnökök megnövekedett adminisztrációs terheik miatt, a gyakran változó 
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jogszabályi környezet miatt kérik segítségüket. Minden iskola aktív és kölcsönös 
együttműködést alakított ki a Gyermekjóléti Szolgálattal, Pedagógiai 
Szakszolgálattal. Az ifjúságvédelmi felelősök beszámolót készítenek 
feladatvégzésükről, ezt a féléves-éves értekezleteken megvitatja a tantestület. 
 
Az igazolatlan hiányzások aránya a Boros Sámuel Szakközépiskolában  és a 
Horváth Mihály Gimnáziumban csökkent, sajnos a Zsoldos Ferenc Szakiskolában 
nem. 
Az orvosi igazolások véleményük szerint nem mindig indokoltak, de tapasztalatuk 
szerint az orvosi igazolások ellenőrzőbe történő bevezetése abszolút elérte célját. 
Meglátásuk szerint az   iskoláztatási támogatás felfüggesztése, szüneteltetésének 
bevezetése nem minden intézményben hat visszatartó erőként. 
 
Az alkohol fogyasztása nagyon elterjedt a diákok körében, amit pozitívumként 
említettek, hogy ez leginkább a hétvégére korlátozódik, hiszen hétvégi szórakozást el 
sem tudnak képzelni alkohol nélkül. A dohányzás szabályozása kapcsán enyhe 
mértékben javult a tendencia, viszont a környezetszennyezés koncentrálódott 
bizonyos helyekre. A Boros Sámuel Szakközépiskolában a dohányzással 
kapcsolatos problémák a felügyeletek, a „zárt kapu” miatt és az új törvénynek 
köszönhetően csökkent a dohányzó diákok száma. A Zsoldos Szaki-ban  
megfigyelhető a deviáns magatartás, amit a rossz családi és anyagi körülmények, 
valamint a drogfogyasztás generál. Néhányan rendszeresen használnak drogot, 
valamint alkalmi drogfogyasztók is akadnak, amit a tanulók nem is titkolnak.  
 
A kollégiumban az általános iskolások  száma 2012. első félévében 10 fő volt, 
2012. második félévében 15 fő lett. A 10 főből 4 alsó tagozatos, 6 pedig felső 
tagozatos, szeptembertől 6 alsó tagozatos és 9 felső tagozatos  tanuló van.  

 
Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 4 fő, valamint a nevelési tanácsadó 
véleménye alapján általános tanulási nehézséggel küzd 4 fő. 
 
Hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 6 fő ( 2012. első félév), szeptembertől 14 
fő. 
Halmozottan hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 6 fő (2012. első félév), 
szeptembertől 11 fő. 
Veszélyeztetett helyzetűnek nyilvántartott tanulók száma: akik a családgondozójuk 
javaslatára kerültek kiemelésre a családjukból, azok valamennyien veszélyeztetettek. 
Így 4 fő, illetve az év második felében 11 fő. 

 
Az általános iskolások kötelező szilenciumon vesznek részt, naponta hétfőtől 
péntekig 16-19 óráig, ahol a nevelőtanárok ellenőrzik és segítik elkészíteni a házi 
feladatokat egyéni foglalkozás keretében. Napi rendszerességgel 3 pedagógus segíti 
ezt a fajta tanulmányi munkát, szinte mindegyik kisgyermek mellé oda kell ülni, hogy 
el tudja készíteni a házi feladatot, tudja pótolni a lemaradást, gyakorolni tudjon – pl. 
olvasást. Ebbe a feladatba még a gyermekfelügyelő is bekapcsolódik. Pénteken úgy 
mennek haza a tanulók, akikről tudják, hogy otthon nem tanulnak, hogy az írásbeli 
feladataikat elkészítették (főleg az alsó tagozatos tanulók). Az SNI-s tanulókkal (4 fő) 
külön foglalkozik heti rendszerességgel egy gyógypedagógus. 
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Iskolai korrepetálások ritkán vannak, elsősorban a félév, illetve a tanév vége előtt a 
jellemző, viszont több olyan kisgyermek is van, akik fejlesztő foglakozásokon 
vesznek részt az iskolában.  
 
A kollégiumban manuális foglalkozásokat, játék-foglalkozásokat tartanak a gyerekek 
igényeinek megfelelően, számítógépezhetnek, műsorral és ajándékkal készülnek az 
ünnepekre.  Az időjárás függvényében sportolnak a szabadban, alkalomszerűen  
részt vesznek városi rendezvényeken. A kisebbeket elviszik a Micimackó 
előadásokra ( a hátrányos helyzetű tanulóknak a bérletet a kollégium alapítványa 
biztosítja), kiállításokat látogatnak. 
 
Az intézményben észlelt gyermekvédelmi problémák elsősorban anyagi jellegű, 
szociális problémák. Az étkezési térítési díjat a beszámolási időszakban az általános 
iskolások közül csak 1 főnek kell fizetni, neki is csak 50 %-ot, mert támogatást kap az 
önkormányzattól. A többiek ingyenes étkezők, mivel gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek. Gyakran hiányosak iskolai felszereléseik – füzet, 
ceruza, radír, ragasztó, vonalzó, hegyező, amit megpróbál a kollégium  pótolni.  
 
Különböző adományokból igyekeznek pótolni a rászoruló gyermekek hiányos 
ruhatárát, illetve jelezni a problémát a Gyermekjóléti Szolgálat felé, ahonnan 
megkapják a megfelelő segítséget. Felhívják a szülők figyelmét, hogy rendszeresen 
ellenőrizzék, hogy egész hétre elegendő, illetve a mindenkori időjárásnak megfelelő 
ruhaneműt csomagoltak-e be. Az igazolatlan hiányzások száma egy-két gyermek 
estében magas, nem vitték őket időben orvoshoz, illetve nem mentek vissza 
kontrollra, így nem lett orvosi igazolás. Kerültek úgy be tanulók a kollégiumba, hogy 
átlépték az 50 igazolatlan órát, nekik eseti gondnokot jelöltek ki az iskoláztatási 
támogatás természetbeni formában történő felhasználására. Amennyiben nem jön a 
tanuló a kollégiumba , abban az esetben igen gyorsan felveszik a kapcsolatot a 
családdal, illetve jelzik a családgondozója felé a hiányzást, aki segít a hiányzás okát 
felderíteni. 
 
A szülők személyes és írásbeli tájékoztatása folyamatos. Telefonon a problémás 
esetekben a kapcsolattartás folyamatos, de nagyon egyoldalú, mert csak az 
intézmény keresi a szülőket, és viszont nagyon ritkán fordul csak elő. A 
legproblémásabb családokat még telefonon  sem lehet elérni, az ő esetükben kérik a 
Gyermekjóléti Szolgálat segítségét. 
 
Nagyon nehéz a családból hozott  normákat, negatív viselkedésmintákat pozitív 
irányba befolyásolni. Ha a szülő ritkán mond igazat, a gyermeket sokszor becsapja, 
akkor a gyermek is hazugságok áradatába keveredik. 

 
Hétfőtől péntekig a kollégiumban az általános iskolások esetében nem tapasztaltak 
alkoholfogyasztást. A dohányzás mindennapos probléma már az általános iskolások 
körében is, különösen olyan családoknál, ahol maga a szülő is erős dohányos. Egy-
két esetben már „koboztak el” cigarettát kisebb gyermektől is. Vannak túlkoros 
általános iskolásaik, náluk még fokozottabban kell figyelni a dohányzásra, de 
iskolába jövet-menet így is előfordul.  
 
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a súlyosan magatartási, tanulási, beilleszkedési 
problémával a családgondozó javaslatára kerül sor a tanuló kollégiumi elhelyezésére. 
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Sok ilyen gyermek egy közösségben nem mindig a legjobb hatással van egymásra, 
így még nehezebb velük a helyes utat megtalálni. A családgondozókkal napi 
kapcsolatot tartanak, hogyan lehetne leghatékonyabban segíteni az adott 
gyermeknek, családnak.  
Nem értenek egyet azzal, hogy a családgondozó csak pár hónapra javasolja a 
családnak a kollégiumi elhelyezést. Ha már úgy látja a családgondozó, hogy kiemeli 
a gyermeket a családjából a tanítási napokon, akkor ez legyen egy tanévre szóló. A 
kollégium nem  javító-nevelő intézet, de néha úgy érzik, hogy ezt várják el tőlük. A 
legtöbb esetben az iskolai munkájuk javul az elhelyezésre kerülő gyermekeknek, 
kevesebbet hiányoznak, kevesebb a hiányos lecke, rendszeresen étkeznek, javul a 
tanulmányi eredményük, de ha csak rövid ideig tartózkodnak a kollégiumban, ez nem 
marad tartós.  A túlkoros tanulók esetében, pláne ha még sajátos nevelési igényű is, 
akkor  kevésbé tapasztalható pozitív változás. 
 
A kollégiumban elhelyezett középiskolások száma 236 fő, ebből 

 hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 88 fő 
 halmozottan hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 3 fő 
 veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma: nincs. 

 
A középiskolások is szilenciumi foglalkozásokon tanulnak, ami hétfőtől csütörtökig 
16-19 óráig tart. A kollégium sajátos helyzetéből adódóan a pedagógusok minden 
egyéb esetben a diákok rendelkezésére állnak korrepetálás céljából egyéb ügyeleti 
időben is. A diákok száma érdeklődéstől függ. 
 
A kollégiumban működő szakkörök működése elfogadható, a pedagógusok 
megfelelő hozzáállásának köszönhetően. Sajnos a diákok úgy le vannak terhelve, 
hogy alig van szabad idejük és sok esetben emiatt nem tudnak a foglalkozásokon 
jelen lenni. 
Szakkörök: kézműves, foci (fiú, lány), kosárlabda, filmklub, rendszeres 
ismeretterjesztő előadások a klubban, internet foglalkozások, rajz- és gitárszakkör. 
A szakkörök finanszírozására csak a kollégium által működtetett alapítvány tud 
szerény támogatást nyújtani. Táboroztatást a kollégium nem szervez, de minden 
évben megszervezik  a nemzetközi szintű „Mozdulj!” sportnapot, az új, kilencedik 
évfolyamos kollégisták részére a Gólyatábort, valamint a Terney Napokat, valamint 
rendszeresen ellátogatnak diákcsoportokkal a testvér kollégiumok által szervezett 
programokra. 
 
Az intézményben észlelt legfőbb gyermekvédelmi probléma  a fiatalok körében egyre 
jobban terjedő alkoholfogyasztás, és dohányzás. A tilalmak ellenére alkohollal és 
dohányáruval bármely kereskedelmi egységben kiszolgálják a diákokat. Sok esetben 
már nem is gyermekvédelmi problémáról lehet beszélni, hiszen a kollégiumban élő 
fiatalok közül 56 fő már betöltötte a l8. életévét, vagyis önjogúvá vált. 
 
Változatlan probléma még  az étkezési díj fizetésével  van. Tapasztalataik szerint 
ennek oka gyakran csak feledékenység, de egyre többször jelentkezik a 
fizetésképtelenség. A szülők nem is törekszenek a kollégiumi étkezési díj hátralékok 
kiegyenlítésére, a felszólító leveleket sokszor át sem veszik. Telefonos 
megkeresésre többször arrogáns módon reagálnak, vagy egyszerűen leteszik a 
telefont. Amikor már több havi hátralék összegyűlik, a szülő sokszor inkább elviszi 
gyermekét a kollégiumból, de nem fizet. 
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A szülőkkel postai úton, telefonon vagy e-mailben, ritkán személyesen tartják a 
kapcsolatot a távolság miatt. A tapasztalatok elég vegyesek. Szülői értekezletre a 
kollégiumba nehezen jönnek be a szülők, inkább a kollégiumi nevelők mennek az 
iskolai szülői értekezletekre, vagy keresik meg a szülőket a problémákkal. Egyre 
kevesebb az együttműködő szülő. 
 
Ez a hozzáállás sok esetben a gyerekeken is meglátszik. Elszomorító és felháborító 
is egyben, hogy sok kilencedikes már úgy érkezik a kollégiumba, hogy ismerik az 
alkohol hatását, dohányoznak, a drog hatásáról szerencsére még kevesen tudnak.  
 
A problémás esetek egyeztetése minden esetben megtörténik, a gyakorlati 
kivitelezés már nem annyira egyértelmű. 
 
A Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon a 
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye beszámolója szerint a 
gyermekotthon engedélyezett férőhelyeinek száma 36 fő, melyből 2012. december 
31-én 35 hely volt betöltve. A beutaltakból 17 fő - közel fele - átmeneti nevelésbe vett 
fiatal, 8 fő ideiglenes hatállyal elhelyezett, 7 fő tartós nevelésbe vett és 3 fő 
utógondozói ellátásban részesülő.  
 
A 35 főből egy fő értelmi fogyatékossága miatt különleges szükségletű. Gondozási 
helyének változtatása folyamatban van, figyelemmel arra is, hogy nem csak 
különleges szükségletű, hanem kriminalizálódása és antiszociális viselkedése miatt 
speciális szükségletű. Ez a fiatal részt vett a TEGYESZ Szakértői Bizottságának 
vizsgálatán. Speciális szükségletű lakásotthon híján nem került sor a gondozási 
helyváltásra.  
 
Nemüket tekintve a 35 főből 12 fő leány, közülük 4 fő 14 év alatti.  
A december 31-i létszám nagy része (20 fő) általános iskolai tanuló. Négy fő túlkoros, 
és egy fő értelmi fogyatékos. További 15 fő középfokú oktatási intézménybe van 
beíratva.  
 
A 35 főből 10 fő hét évnél több időt töltött szakellátásban. Az otthon  „elöregedő 
fázisban” van, hiszen a gondozotti létszámból 24 fő elmúlt 14 éves, és csak 11 fő, 
azaz az összlétszám 1/3 része a gyermekkorú. Még szélsőségesebb a 2012-ben 
szakellátásba bekerült fiatalok életkori képe.  
 
2012-ben 72 fővel nőtt a gondozotti létszám. Közülük 52 fő idegenrendészeti eljárás 
keretén belül került be az otthonba. 11 fő olyan fiatalt vettek fel, akik először kerültek 
a szakellátásba, további hat főt gondozási helyváltozás miatt, illetve 3 főt 
utógondozói ellátottként. A 72 főből korukat tekintve 4 fő volt gyermekkorú, közülük 
egy fő, aki 12 év alatti volt.  
 
A készülő új gyermekvédelmi törvény csak nagyon indokolt esetben engedi, hogy 
gyermekotthonba 12 év alatti fiatal bekerüljön. Az elkövetkezendőkben számíthatunk, 
hogy egyre jobban csak pubertás korúakat fogunk kapni a korosztályra jellemző 
specifikus devianciákkal. 
Az adott évben összesen 72 fővel csökkent a gondozotti létszám. Közülük 63 főnek 
megszűnt a szakellátása, de csak négy fő hazagondozása történt meg. A 63 főből 54 
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fő idegenrendészeti eljárás keretén belül volt az intézményben, további 5 fő nagykorú 
lett.  
Gondozási helyváltás miatt 4 fő került el az otthonból, és 5 főnek szűnt meg az 
utógondozói ellátása.  
 
Bűncselekmény elkövetésével 6 fő ellen volt folyamatban büntetőeljárás, melyből 3 
fő ellen a már bekerülésüket megelőzően indult. Ügyeik rendőrségi, vagy ügyészi 
szakban vannak. Egy fő esetében született bírósági ítélet, de ő nagykorúsága miatt 
elhagyta az otthont. Az otthonból további egy fő esetében született bírósági döntés 
szabálysértési értékre elkövetett rongálás miatt. A gyanúsítások garázdaság, súlyos 
testi sértés kísérlete, lopás, rongálás, kábítószerrel visszaélés, szeméremsértés miatt 
indultak. A szakmai vezető minden tudomására jutott minden bűncselekménygyanús 
ügyben rendőrségi eljárást kezdeményez.  
A dolgozók tudomásom szerint nem indítottak becsületsértés miatt büntetőeljárást a 
rendőrségen.  
 
Az intézményben nagyon sok rendezvényt, szabadidős tevékenységet 
szerveznek a gondozottaknak. Törekszenek arra, hogy lehetőleg minden 
gondozottnak legyen iskolán kívüli elfoglaltsága. A gyerekek többek között 
labdarúgó, atlétika, box edzésekre, versenytáncra, kerámia foglalkozásokra járnak. 
Ki-ki képességei és érdeklődési körének megfelelően.  A gyermekotthonon belül 
egyik munkatársuk heti rendszerességgel kispályás foci edzéseket tart, illetve 
minden nap közös foci van az iskola tornatermében. 2012-ben megszervezték az 1. 
Kozmutza Labdarúgó Kupát a Vasutas sporttelepen, összekötve egy 
bográcsozással. Az intézmény három csapatot indított, illetve a tornán részt vett a 
Pápai Gyermekotthon csapata is.  
 
Mentális állapot 
2012.  szeptember óta a gyermekotthon lakóinak körülbelül 80%-a pszichés 
támogatásra szorult. Vannak, akik heti rendszerességgel járnak egyéni pszichológusi 
foglalkozásokra hosszabb időn keresztül, másoknál pár alkalmas terápiás jellegű 
beavatkozás is elegendő. 15 gyermek tartósan pszichiátriai kezelt is egyben, az ő 
ellátásuk a gyermek pszichiátriával együttműködve valósul meg.  
 
Több alkalommal volt személyiségfejlesztő csoportfoglalkozás. Az újonnan bekerült 
gyerekek esetében korábbi dokumentációk, első interjú, rendelkezésre álló 
diagnosztikai eszközök alapján a pszichológus állapotfelmérést végez. 
Megfigyelések, kötetlen beszélgetések, együttlétek során informálódik a szociális 
kapcsolatokról, csoportos helyzetekben mutatott toleranciáról, heteroagresszióról, az 
interakciók minőségéről, a kötött és kötetlen tevékenységekben mutatott viselkedés 
és magatartás mintázatokról.  
 
Megnőtt a tartósan szenvedélybetegeknek minősíthető gyermekek száma, akik túl 
azon, hogy saját egészségükre rendszeresen károsító hatással vannak, kortársaikat 
is negatív irányba befolyásolják. Egyéni pszichológusi foglalkozások keretében 
kognitív viselkedésterápiás elemeket felhasználva igyekszik a pszichológus a 
kialakult negatív érzelmi állapotok hátterét feltérképezni, s azokat korrigálni. Az 
intézmény pszichológusa foglalkozik a gyermekotthonban dolgozók lelki 
egészségvédelmével is. 
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A gyermekotthoni nevelés nehézségei:  
• A megyében nincs se leány, se fiú speciális gyermekotthon, így a speciális 

szükségletű, más ellátási formát igénylő gyermekek a „normál” gyermekekkel 
együtt vannak, csökkentve saját és normál társaik fejlődési esélyeit. Nagy 
szükség lenne speciális gyermekotthonra. 

• Egyre több a tudatmódosító szerek hatása alatt elkövetett öngyilkossági 
kísérlet miatt kórházba kerülő gyermek. 

• Az új beutaltak nagy része 15-17 éves, leginkább meglévő 
szenvedélybetegséggel érkeznek.  

• Alacsony a hazagondozási szám. Szükség lenne hatékonyabb szülői 
attitűdök, nevelési módszerek átadására a gondozott gyermekek szüleinek 
részére.  

• A gyermekotthonnak szűk az épülethez tartozó, szabadidős tevékenység 
végrehajtására alkalmas tere.  

 
A Művelődési Iroda koordinálja a nevelési-oktatási, sport és a közművelődési 
intézmények tevékenységét, figyelemmel kíséri programjaikat. 
Az általános iskolák, az óvodák, a művészeti iskola, a kollégium és a szakszolgálat 
vonatkozásában elmondható, hogy a feladatellátás zavartalan volt egész évben. Az 
általános iskolákban a 2011-ben végbemenő intézményi átszervezést követően a 
nevelőtestületek és tanulók összecsiszolódása után jó színvonalú szakmai munka 
folyt.   
 
2012. augusztus 2-án lezárult a TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 „Az egyenlő esélyért 
Szentesen” projekt, melyben az önkormányzat minden nevelési-oktatási 
intézményével vett részt, különös figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű és sajátos 
nevelési igényű gyerekek esélyhez juttatásának. A két évet átölelő pályázat 
keretében az óvodákban kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű, illetve a szociálisan rászoruló gyermekek minél hamarabb 
elkezdjék az óvodai nevelést, számukra, valamint az általános iskolák 7-8. osztályos 
halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HHH) tanulóinak fejlesztő órákat 
biztosítottak.  
Pályázati támogatásból tovább folytatódott a Klauzál Gábor Általános Iskolában, a 
Deák Ferenc Általános Iskolában és a Vásárhelyi úti Tagóvodában a HHH-s 
tanulók/gyermekek integrációs felkészítése. Ennek keretében a gyermekek és 
tanulók nagyon sok programban részt vehettek (színházi előadás, múzeumlátogatás, 
kirándulások stb.). 
A nyolcadik osztályos tanulók számára az önkormányzat továbbra is támogatta a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába történő 
jelentkezést. 2012. évben a város 22 fő pénzbeli támogatását biztosította összesen 
1.206 eFt összegben. A program továbbra is népszerű az általános iskolai 
tanulmányaikat befejezők körében, a 2013/2014-es tanévre a településről 5 tanuló 
jelentkezett. 
 
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény esetében elmondható, hogy a Művelődési 
és Sportbizottság anyagi lehetőségei függvényében támogatta az intézményekben 
megrendezésre kerülő kulturális rendezvényeket, tanulmányi versenyeket és 
nemzetközi kapcsolatokat.  
 



 33

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásban részesültek  
száma a 2012. évi októberi statisztika alapján: 
 

Életkor 
Nevelési 

tanácsadás 
Fő 

SNI 
ellátás 

fő 

Logopédiai 
ellátás 

fő 

Pályavá-
lasztási 

tanácsadás 
fő 

Gyógytest-
nevelés 

fő 

Vizsgálatok 
, száma 

fő 

Iskola-
érettségi
vizsgálat

fő 
3-6 éves 633 24 215 0 0 4 28 
7-10 éves 332 68 106 0 19 79 0 
11-14 
éves 

458 143 10 445 26 49 0 

15-18 
éves 

95 27 10 11 23 57 0 

Összesen: 1518 262 341 456 68 189 28 
 
Nevelési tanácsadást igénybe vevők közül: 

- tanácsadáson résztvevők száma:      620 fő 
- pályaválasztási tanácsadáson résztvevők száma:   456 fő 
- terápiás gondozásban résztevők száma:             1349 fő 

 
- egyéni pszichológiai terápiás gondozásban résztvevők száma: 612 fő 
- csoportos pszichológiai terápiás gondozásban résztvevők száma: 737 fő 
- egyéni tanulási megsegítésben részesültek száma:     22 fő 
- csoportos tanulási megsegítésben részesültek száma:           1054 fő 

 
- vizsgálatra, tanácsadásra  fordított órák száma:   4450 óra 
- nevelési tanácsadó terápiás gondozásra fordított órák száma:       19 488 óra

  
 
Logopédiai ellátásban részesült gyermekek csoport száma:   135 csoport 
  
Ki és hányszor igényelte szolgáltatást? 

• Szülő:                108 fő   
  

• Óvoda:    904 fő 
• Iskola:             1828 fő 
• Gyermekjóléti szolgálat:     11 fő 
• Gyermekpszichiátriai gondozó:      8 fő 
• Védőnői szolgálat:                          3 fő 

 
A kistérségben országos szinten is egyedülálló óvoda-, iskolapszichológiai hálózat 
működik. Jelen vannak minden óvodában és általános iskolában. Az infrastrukturális 
háttér a Szakszolgálat miatt adott, bútorokkal,  korszerű eszközökkel rendelkeznek. 
Az intézmények többségében élhető módon meg tudják szervezni a foglalkozások 
zavartalanságát. Sajnos 2013. szeptemberétől kikerül a szakszolgáltatások közül ez 
a tevékenység és így nemcsak a szakmai háttér kerül veszélybe, hanem az 
infrastrukturális háttér is. 
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A vizsgálatok, terápiás ellátások igénybevétele során a szülők nagy többsége 
együttműködő. Megfogadják tanácsainkat, pontosan vesznek részt gyermekeik a 
terápiás órákon.  
Az óvodás gyermekek fejlesztését az óvodákban, az iskolások fejlesztését és 
csoportos pszichológiai ellátását az iskolákban végezik, így a szülők időbeosztásától 
nem függ egy-egy terápia sikere. 
 
A logopédiai ellátást is megkapják az oktatási intézményekben a gyermekek. 
 
Az ambulancián elsősorban pszichológiai terápiákat és az egyházi  iskolások 
logopédiai ellátását végezik.  
 
Pályaválasztási tanácsadást az általános iskolák 7. és 8. osztályában látnak el 
csoportos tájékoztatás formájában. Természetesen egyéni igények alapján is végzik 
a pályatanácsadást, mely konkrétabb és egyénre szabottabb. Elősegíti az iskola- és 
a szakmaválasztást. Ennek az egyéni tanácsadásnak része egy pedagógiai és 
speciális pszichológiai vizsgálat, mely a rátermettséget, alkalmasságot tárja fel. 
 
A gyógytestnevelési ellátásban a Szentesen élő és tanuló általános iskolások és 
középiskolások házi gyermekorvosi, illetve szakorvosi beutaló alapján részesülnek. 
Az iskolai testnevelési órák mellett kapnak lehetőséget a tanulók speciális 
testmozgásra, illetve heti egy alkalommal gyógyúszásra is. 
 
A Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata, illetve az iskolák, óvodák 
megkeresése esetén részt vesznek esetmegbeszéléseken. Sajnos sok esetben nem 
járnak ezek az esetkonferenciák eredménnyel, mert legtöbbször ezekben az 
esetekben nem kapnak elegendő támogatást az érintett gyermekek szüleitől a 
kérdéses helyzetek megoldásához. 
 
A Gyámhatóság felkérésére több esetben vesznek részt kiskorúak kapcsolattartási 
ügyében, mint vizsgáló szakemberek.  
 
Az intézménynek jó a kapcsolata a Családsegítő Központtal, a Gyermekjóléti 
Szolgálattal, Gyámhivatallal, és az óvodák, iskolák gyermekvédelmi felelőseivel is. 
Kölcsönösen segítik egymás munkáját, együtt tárják fel a tanulási és pszichés 
problémákat, keresik a megoldásokat.  
A tanárok részéről még mindig gyakran tapasztalják, hogy egy-egy igazán problémás 
család esetében nem vállalják fel a véleményüket, gyakran hangzik el az „én jobban 
szeretnék kimaradni ebből” mondat. A bíróságra, gyermekjóléti szolgálathoz 
„kozmetikázott” pedagógiai véleményeket küldenek, bírósági meghallgatáson nem 
mondják el azt, amit élőszóban, tanúk nélkül elmondanak a pszichológusnak, 
szülőnek. Így sajnos nem haladnak a gyerekek ügyei a bíróságon, ezzel 
asszisztálnak ahhoz, hogy a gyerekek akár évekig kiszolgáltatott helyzetben éljenek. 
 
Sajnos az igazán deviáns magatartású gyermekek esetében egyre többször 
találkoznak a szülők elutasító magatartásával. Legtöbbször ezekben az esetekben 
kerül sor az esetmegbeszélésekre. Sokszor kerülnek a gyermekek – a szülők 
hibájából – olyan helyzetbe, amikor nem elsősorban a gyermek szorul pszichés 
megsegítésre, hanem a szülő, illetve az otthoni háttér javítása lenne az elsődleges 
megoldás a gyermek helyzetének javításában. 
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Tekintve, hogy az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás kikerül a szakszolgáltatások 
közül, nagyon fontosnak tartják, hogy a Nemzeti köznevelési törvényben leírt módon 
az óvodáknál, iskoláknál továbbra is alkalmazásban maradjanak ezek a 
szakemberek. Sajnos a két szentesi óvodai körzet egyike sem éri el az 500-as 
gyereklétszámot, ezzel szemben mindkettőnek továbbra is szüksége lenne 1-1 fő 
teljes állású óvodapszichológusra. Az évek során már bizonyították, hogy nagyon 
nagy szükség van erre az ellátási formára, a szülők, pedagógusok egyre inkább 
igénylik a segítségüket. A szolgáltatás megszüntetése egyértelműen nagy 
visszalépést jelentene a szakmai színvonalban. 
 
Az általános- és középiskolák esetében bíznak abban,  hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ továbbra is biztosítani fogja az iskolapszichológiai 
ellátást a törvény által leírt formában. A középiskolák esetében ez nagy lépés lenne, 
hiszen már évek óta szeretnék ezt a szolgáltatást igénybe venni.  
Az általános iskolák tekintetében problámát jelenthet, hogy a Klauzál és Deák iskolák 
létszáma 500 fő alatt van, azonban mindkét iskola jelentős számú HH és SNI 
gyerekkel rendelkezik, akik miatt fontos lenne, hogy egy-egy teljes állású 
pszichológust tudjanak foglalkoztatni. 
 
Az utóbbi három évben jól működött a pályaválasztási tanácsadás a kistérségben, 
mely szeptembertől már nem lesz része a szakszolgálatnak, a megyei szakszolgálat 
kompetencia-körébe fog tartozni ez a szolgáltatás.  
 
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2013. január 1-jétől már nem önkormányzati 
fenntartásban látja el a feladatát. 
 
A Nyanyus háza  néven továbbra is működik a családi napközi, 2012-ben Palincs 
Családi Napközik Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület alakult, így az egyesület a 
normatív támogatásra is jogosulttá vált, nagy terhet véve le a családok válláról, mivel 
így csökkenni tudott a gyermekfelügyeleti díj. A szolgáltatás minősége változatlan 
maradt. Feladatrendszerük változatlan,egyénre szabva alakítják ki a szolgáltatást. A 
Nyanyus Háza Családi Napközi 10 éves működését ünnepelték az év végén. 
 

A Szentesi Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat  
 

2012. év gyermekvédelmi módszertani szakmai feladatellátása,  megyei és országos 
szintű tevékenységek 
 
A korábban megjelölt célok megvalósulását, amely a - szakemberek munkájának 
hatékonyságának növeléséről, a közöttük létrejövő kommunikáció és együttműködés 
javításáról, a közvetett célcsoport ellátásnak minőségi javításáról, és hosszú távú szakmai 
együttműködések fenntartásáról szólt,- egyrészt a területen dolgozó kollégák folyamatos 
szakmai célú meglátogatásával, a TÁMOP 5.4.4. pályázati programba történő közös 
bevonásukkal, módszertani értekezlet lebonyolításával kivitelezni tudták. 
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Személyi feltételek 
 

A módszertani munkában konkrétan résztvevő szakemberek körében személyi változás 
történt. 

Módszertani stáb 

Fő/ státusz/ szakvizsga végzettség Intézményi munkaviszon

1 fő- intézményvezető /szakvizsgázoPedagógus, mentálhigiénikus, 
szociális menedzser 

család-és gyermekvédő tanár 

1993-tól/módszertani munka
kijelöléstől (1998.) 

1 fő- gyermekjóléti szolgálat szakma
vezető/ szakvizsgázott 

Szociális szervező, pedagógiai 
menedzser, pszichológus 

1997-től/módszertani munka
kijelöléstől 

1 fő- módszertani munkatárs, 
családgondozó 

Szociálpedagógus 2011-től/ 

módszertani munka 2012. 
augusztus 

 
Ellenőrzések lebonyolítása 
 
A jelzett időszakban 2012. június 20-21-én Röszke és Tiszasziget településeken zajlott 
szakmai ellenőrzés, ahol jelen volt a szolgálat. 
 
Esetmegbeszélések, prevenció 
 

 2012. június 1-én Sándorfalván, 
 június 14-én Makón, 
 június 26-án Nagymágocson, 
 július 5-én Makón és Földeákon, 
 július 19-én Zákányszéken, 
 július 31-én Kisteleken, 
 augusztus 2-án Makón, 
 augusztus 8-án Árpádhalmán, 
 augusztus 9-én Tömörkényen tartottak megbeszélést, szakmai 

segítségnyújtást, mely esetekben a módszertani prevenciós 
programjaikat is meg tudták valósítani, melyek a felnőtt szakemberek 
kiégés megelőzését, szakmai információ szerzését szolgálták. A 
találkozókat előzetes egyeztetésre alapozva szervezték és az 
alkalmanként minimum 4 órás szakmai, és szakmaközi egyeztetést 
csoportdinamikai elemek beépítésével végezték. Alkalom nyílt a 
szakterületen jelentkező jogszabályváltozások, tervezetek, a helyi 
jelentkező problémák megbeszélésére is. Ilyen téma volt pld. a 
védelembe vételi eljárások, iskoláztatási támogatással kapcsolatos 
jelzések, végzések meghozatalának problémái, a köznevelési törvénybe 
iktatott önkéntes munka lehetőségei, disszonanciái. 
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A műhelyek lebonyolítása során törekedtek arra, hogy ne csupán a szolgáltatást biztosító 
szakemberek körét érintse, hanem a jelzőrendszeri tagok, illetve a hatósági munkát végző 
szakemberek is együttes gondolkodást folytassanak. 
 
Szakmai véleményezés 
 

 2012. június 23-án Kiszombor település, 
 2012. december 3-án Bordány szakmai programjának áttekintésére került sor. 
 2012. július 25-én Nagytőke település működési engedélyezéséhez nyújtottak 

szakmai állásfoglalást. 
 2012. szeptember 27-28-án Szentesen szakmai fórumot rendeztek a Budapest 

II. kerületében működő gyermekjóléti szolgálat munkatársai számára. 
Munkacsoportos részvétel,  értekezletek 
 
A Béthel Alapítvány – A TÁMOP 5.4.4-09/2-B-2009-0008 számú Dél-alföldi SZAK-TÁR: 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek szakmai támogató rendszerének 
létrehozása és működtetése a Dél-alföldi régióban című program  további fenntartásában, 
működtetésében is együttműködött a módszertani intézmény. 
2012. június 28-án Szegeden részt vettek a Bűnmegelőzési értekezleten, ahol a helyi és 
megyei helyzetkép kialakításához nyújtottak segítséget. 
2012. július 26-án a KENYSZI rendszerrel kapacsolatban zajló budapesti értekezleten 
voltak jelen. 
Folyamatosan részt vettek a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 
Egyesületének munkájában, amely során 2 munkacsoportban  

 a háromlépcsős gyermekvédelmi rendszer kérdései, és 
 a külföldi állampolgárságú gyerekek-családok helyzetével foglalkozó 

munkacsoport. 
 
A MOGYESZ által benyújtandó 2013-ban zajló konferencia akkreditálására benyújtandó 
pályázat elkészítését, valamint  beadását szeptember –október hónapban végezte a 
szolgálat. 
2012. szeptember 6-8 között szervezték és bonyolították le a Szigligeten zajló MOGYESZ 
értekezletet. 
2012. november 8-án „Menekült gyermekek a gyermekvédelmi rendszerben” című 
konferencián vettek részt Szegeden. 
A MOGYESZ 2012. november 13-án zajlott konferenciáján szervező, lebonyolító feladatai 
voltak az intézmény módszertanos kollégáinak, vezetőinek. 
 
Felmérés, vizsgálat 
 
A továbbiakban is segítséget nyújtottak a Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szociális, 
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Főosztálya,  illetve az NCSSZI 
megkeresésére bármiféle gyermekvédelmi témában indított saját adatbekéréshez, 
adatszolgáltatáshoz, és igyekeztek helyileg is olyan kisebb volumenű statisztikai 
információkat szerezni, begyűjteni, melyek a megye sajátosságaira, a „helyi” problémák 
feltárására, vagy éppen a pozitív tapasztalatok áttekintésére szolgálhat. 
 
 
 
 



 38

Képzések 
 
2009-ben kérték fel az intézmény szakemberét egy együttműködésre, mely a 
családantropológia, fotóantropológia használatát vizsgálja a gyermekek sorsának, 
életútjának nyomon követésében. Ez a munka folyik tovább azóta is, hiszen túl vannak két 
képzésen,  több regionális toad shown, aminek második állomása Szentes volt 2012. 
február 23-án. 2012. május 2 - 2012. június 20-ig tartott a soron következő képzés, majd 
2012. második félévében még két csoport elindítása történt meg. Ezen képzésekben 
szintén segítséget nyújtottak a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet munkatársának.  
Szakkönyvtár 

Az intézményben megtalálható szakirodalmat csakúgy, mint eddig is, rendelkezésre 
bocsájtották az érdeklődők számára. Továbbra is leginkább helyi szintű kölcsönzők 
vannak. A nyomtatott szakmai anyagokon túl, hangsúlyt fektettek az elektronikus 
formában tárolandó információ gyűjtésre is. 

Weboldal készítés és frissítés 

A módszertani gyermekjóléti szolgálat számára az elektronikus megjelenési felület 
folyamatos frissítése kardinális feladat. A MOGYESZ honlapjának elkészítését is a 
szentesi intézmény koordinálta, és a további frissítések is rajtuk keresztül futnak a 
szakemberhez. 
Pályázatok 
 
2012.  szeptemberében, mint már fentebb említésre került,  ismét a szentesi módszertani 
szolgálat szakemberei készítették a  miskolci, zalaegerszegi és a budapesti Csibész 
módszertani intézménnyel közösen a MOGYESZ által 2013-as évben megrendezni kívánt 
konferencia pályázati anyagát az akkreditációhoz.  
Jelenleg együttműködést vállaltak több TÁMOP 3.1.4-12/2-es „Innovatív Iskolák 
fejlesztése „ című pályázati programhoz, melyet Szentes iskolái nyújtottak be a megadott 
határidőn belül. 
Két saját pályázatot nyújtottak be akkreditálásra: 

 A családi napközik helyzete, szerepe, eredményei a gyermekjóléti ellátásban 
című szakmai tanácskozásra és a 

 Hétszínvirág gyermekjólét, -avagy a gyermekjóléti szolgálatokban megvalósuló 
szolgáltatási lehetőségek, és együttműködési alternatívák más szolgáltatásokkal 
című műhelymunkára. 

 
Mindkét pályázati program nyert. A 20 pontra akkreditált műhelymunka sorozat 2013. 
márciusában indult Szegeden, a családi napközi konferencia pedig 2013. április 12-én 
került megrendezésre Szentesen. 
 
Gyakorlós hallgatók fogadása 
 
A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat  a 2012/2013-as tanévben is változatlanul fogadta 
a hozzájuk bejelentkezett hallgatókat és biztosította a gyakorlatok letöltését. 
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Helyi szintű gyermekvédelmi  
 

A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása 2012-ben is zökkenőmentes volt. A 
szolgálatnál gondozott gyermekek adatai KSH-nak nyújtott adatszolgáltatás alapján az 
alábbi táblázatokban foglalhatók össze: 

 
Gondozás
alapellá-
tásban 

Védelemb
tel 

Utógon-
dozás 

Ideiglenes
hatályú 
elhelyezés

Átmeneti 
nevelt 

Tartós nevÖsszesen

2009 465 gyer. 63 gyer. 1 gyer. n.a. 55 gy er. 
33 csal. n.a. 584 gyer.

2010 421 gyer. 
245 csal. 

107 gyer. 
64 csal. 

2 gyer. 
2 csal. n.a 52 gyer. 

37 csal. 
0 gyer. 
0 csal. 

582 gyer.
341 csal.

2011 434 gyer. 
237 csal. 

90 gyer. 
60 csal. 

1 gyer. 
1 csal. 

17 gyer. 
8 csal. 

67 gyer. 
41 csal. 

4 gyer. 
2 csal. 

613 gyer.
349 csal.

2012 
330 gyer 
170 csal 
 

85gyer/ 
51csal 

1 gyer. 
1 csal. 

6gyer/ 
5csal 

52gyer/ 
37csal 

1cs/ 
2gy 

.476 gyer
265 csal 

 
Bántalmazott gyermek Elhanyagolt gyermek

Év Fizikai Lelki Szexuális Fizikai Lelki 

Szabály-sérté
elkövetett 

Bűncse-
lekményt 
elkövetett 

2009 45 29 4 n.a. n.a. 28 3 
2010 14 29 2 29 42 19 14 
2011 23 8 0 5 4 19 9 
2012 2 0 0 2 0 5 8 

 
A fenti táblázat az év során összesen jelentkező adatokat tartalmazza Az egy időpontban 
gondozott gyermekek száma évek óta sokkal magasabb, mint a jogszabály irányszáma 
alapján meghatározott gondozotti létszám.  
 
2012-ben az intézmény gyermekjóléti szolgálata eljutott addig, hogy a gondozásban lévő 
esetek kevesebb arányban haladják meg az optimális létszámot. (25 család/45 gyermek  
helyett 38 család/ 68 gyerek). Az optimális egyensúly még így sem elért, de nagyon nagy 
változást jelent a gondozási folyamatok, és az eseti ellátás közötti különbségtétel. 
 
Igyekeznek a kezelés során a legcélravezetőbb eljárást alkalmazni, és sok esetben csak 
kifejezetten a helyi (iskolán belüli) esetkezeléshez nyújtanak segítséget, szerveznek 
esetkonferenciát, ami a gyermekek kezelésében már nagy előrelépés. Az 
esetkonferenciák résztvevői körébe szülői hozzájárulással behívásra kerültek 
szociális bizottsági tagok, elnök, képviselő, mely sok esetben a családi háttér, 
szociális lehetőségek, gyermekvédelmi helyzet jobb feltérképezését, a lehetséges 
segítségnyújtási alternatívák felvázolását támogatta. 
 
A védelembe vett ügyek során különös tekintettel voltak a két éven túli felülvizsgálatokra, 
ami a hosszú távú hatósági intézkedés melletti gondozás mérlegelését segíti. 
 
Az orvosi igazolások ellenőrző könyvbe történő bevezetése óta, az igazolások hamisítása 
kivédésre került, és mintha az egészségügy is körültekintőbb lenne az igazolások 
kiadásával kapcsolatban. 
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A védőnői szolgálattal továbbra is naprakész kapcsolatot ápolnak, hiszen minden héten 
egy kolléga az egészségügyi dolgozóknál kezd, illetve van védőnő,  aki rendszeresen 
jelen van a gyermekjóléten. 
 
Pluszban kialakított jó kapcsolat van a szabálysértési ügyekkel foglalkozó 
kollégákkal, a kórház gyermekosztályával, szülészet nőgyógyászat részlegével. 
 
Az iskolakerülés, indokolatlan hiányzások felkutatása érdekében a 2012/2013-as 
tanévben is rendszeresen végeztek a Volán pályaudvaron a reggeli időszakban 
látogatást, és folytattak beszélgetést a fiatalokkal, igyekeztek őket beintegrálni az 
oktatásba. Az ott tartózkodó fiatalok 90%-a nem szentesi gyermek, így a környező 
települések szolgálatait is értesítették. 
 
2012-ben történt olyan bűncselekmény, melyben három szentesi fiatal gyermek volt 
érintett, akik közül kettő előzetes letartóztatásban van a beszámoló készítésekor is. Az ő 
oktatásukat az ügyészség az iskola a BV intézet bevonásával, együttműködésével a 
gyermekjóléti szolgálat megoldotta. Ez az összefogás példaértékű és dicséri a helyi 
jelzőrendszeri tagok segítőkész, gyermekcentrikus hozzáállását. (Pollák Antal 
Szakközépiskola, Ügyészség-Szeged). 
 
Preventív szolgáltatásaik között szerepelt a nyári szociális tábor Szigligeten, melyet 
kistérségben hirdetek meg, illetve az igénylő intézmények diákjai részére tartottak 
drogprevenciós filmvetítéseket, azok feldolgozásával együtt. 
 
Ezek mellett a jelzőrendszer összefogása, szinten tartása érdekében az alábbi közös 
megbeszéléseket, értekezleteket szervezték. 

• 2012. szeptember 4-én az igazolatlan hiányzások kezelése ügyében, 

• 2012. szeptember 14-én az orvosi igazolások kiállításának formája ügyében, 

• 2012. szeptember 27-28-án budapesti szakemberekkel, jelzőrendszeri tagokkal 
történt közös értekezés két napon keresztül Szentesen, 

• 2012. november 16-án a szakellátás – alapellátás további együttműködésének 
meghatározása, értékelése kapcsán,  

• 2012. november 30-án a „Cyberbullyng” című film megtekintését követő 
filmfeldolgozás, a probléma áttekintés az elektronikus médián keresztüli zaklatással 
kapcsolatban, 

• szintén 2012. november 30-án tartottak az óvodai ifjúságvédelmi felelősök részére 
közös szakmai konzultációt. 

Szintén hasznos szolgáltatás a kapcsolattartási ügyelet, mely több éve működik, és amit 
két kolléga végez a Dózsa ház épületében szombati napokon. 
 
Személyi változás is történt az év során a szolgálatnál, egy családgondozó más 
szakterületre került, akit szükséges volt pótolni, illetve a módszertani feladatellátásba 
szintén már meglévő, de új feladatokat vállaló kolléga került. A szolgálat módszertani 
kijelölése 1998-óta folyamatos volt, amit 2012. december 31-ével megszűntettek. Szintén 
2012. decemberében került el a szolgálattól az asszisztens kolléganő, aki más 
szakterületen folytatja mindennapi teendőit. 



 41

 
Nehézségek akadnak a gyermekorvosokkal történő együttműködésben. A szükséges 
minimum elvárások teljesülnek, de pld. a 2012. szeptemberében tett ígéretükkel 
ellentétesen, nem értesítette senki a gyermekjóléti szolgálatot 2012. október elejéig, 
(2013. március 26-ig sem) hogy gyermekvédelmi ügyek kezelésekor, általános ismertetők, 
megbeszélések során - ha nem is tud eljutni minden szakember, (rendelés, csecsemő 
tanácsadás okán) - ki az, aki kontakt személyként jelen tud lenni személyesen és később 
értesítéssel él saját kollégái felé. A szeptemberi értekezleten szinte hiánytalanul jelen 
voltak a gyermekorvosok, és ott nem jeleztek problémát a gyermekjóléti szolgálat fenti 
kérésével kapcsolatban, 2013. márciusában mégis volt, aki megkérdőjelezte, hogy miért is 
volna erre szükség. 
 
A gyermekvédelmi tanácskozáshoz szükséges kérdésekre, megkeresésüket követő pár 
órán belül Dr. Végh Erika doktornő válaszolt, akit Dr. Berényi Katalin követett, aminek 
tulajdonképpen nincs jelentősége, de többnyire elmaradások vannak a határidős 
érdeklődésre. 
 
Tapasztalat az is, hogy nagyon alacsony számban (1-2 eset) kapnak jelzést 
gyermekorvosoktól, holott a hozzájuk bekerülő veszélyeztetett gyermekek esetében nem 
egy alkalommal olyan probléma is felmerült, amit már korábban akár pedagógus, akár 
gyermekorvos fel tud tárni, és az időbeni kezelésért tud tevékenykedni (pld. súlyosan 
tickelő gyermek, vagy elmaradt szemüveg miatti látásromlás, ujját szopó 15 éves, bár ez 
utóbbi latens lehet a külső környezet számára). 
 
A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása  
 

ÉV Kliens szám Forgalmi adatok 
2010.  958 3587 
2011.  1009 3740 
2012.  972 3996 

 
Az ellátottak száma kis mértékben csökkent, míg a forgalom enyhe növekedést mutat 
az előző évhez viszonyítva. A forgalmi adatokban történő emelkedés oka, hogy a téli 
hónapokban a kollégák napi rendszerességgel látogatták végig a veszélyeztetett 
családokat annak érdekében, hogy felmérjék, van-e tüzelő, illetve elegendő 
élelmiszer a hideg időszakban.  
A szociális törvény változásai miatt január elsejétől szűkült a közüzemi hátralékaik 
miatt adósságkezelési támogatásra jogosult személyek köre, emiatt kevesebb 
megállapodást kötöttek e tekintetben. 

 
A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adatai:  
 

ÉV Kliens szám 
(fő) 

Forgalom 
(találkozás) 

2010.  418 4261 
2011. 402 6279 
2012. 397 6243 
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Az ellátottak száma, illetve a szolgáltatások jellege és gyakorisága az előző évvel 
összevetve közel azonos.  
 
A szolgálat a téli hónapokban aktív részt vállalt a kihűlés okozta halálesetek 
megelőzésében, melynek érdekében szorosan együttműködött a Tűzoltósággal, 
Katasztrófavédelemmel, Rendőrséggel, Szociálpolitikai Osztállyal és a Családsegítő 
Központ munkatársaival. Végigjárták a területet, szóróanyagot osztottak, illetve ahol 
nem volt tüzelő, átmeneti segélykeret terhére gyorssegélyt intéztek. Két hétvégén 
krízisügyeletet is tartottak. A februári fagyok idején összesen 31 krízishelyzetről 
kaptak jelzést, a védekezés többi résztvevőjével együttműködve mindegyiket 
megnyugtatóan sikerült rendezni. 
 
Egész évben folyamatosan zajlott a külterületi tanyák, illetve az ott élők 
életkörülményeinek, szociális helyzetének felmérése, és a hozzá kapcsolódó 
adatbázis kialakítása.  
 
A Gyermekek Átmeneti Otthona esetében 2012. évben összesen 20 család 
ellátását biztosították és egy várandós anya került elhelyezésre az intézményben. A 
lakószobák kihasználtsági mutatóiból látszik, hogy igyekeztek elkerülni azt, hogy több 
családot kelljen egy szobába összeköltöztetni, hiszen ez a családok, gyermekek 
számára sok nehézséget hordoz magában és a velük való szakmai munkát is 
nehezíti. A férőhelyek kihasználtsága az előző évihez hasonló.   
 
2012. december 31-ig az összes gondozási napok száma 6265 nap, míg 2011-ben 
6252 nap volt. A Kistérségből Szegvárról egy várandós anya, Derekegyházáról négy 
gyermek és egy anya, Fábiánsebestyénről egy gyermek anyával került felvételre és a 
Hódmezővásárhelyi Kistérségből is fogadtak családot.  
 

Mutató 2009. év 2010. 2011. 2012. 
Összes ellátott személy 68 fő 63 fő 48 fő 46 fő 
Ebből        felnőtt 22 fő 21 fő 32 fő 15 fő 
Gyermek 46 fő 42 fő 16 fő 31 fő 
Összes ellátott család 26 család 28 család 20 család 20 család 
Felvett új családok száma 21 család 21 család 11 család 16 család 
Kigondozott családok 
száma 

19 család 19 család 16 család 13 család 

Lakószobák 
kihasználtsága 

92,69 % 96,16 % 94,43% 91,53% 

Férőhelyek 
kihasználtsága 

74,87 % 70,42 % 74,47% 74,42% 

Egy napra jutó átlag 17,22 fő 16,20 fő 17,13 fő 17,12 fő 
 
Az ellátottak 1/3-a felnőtt, 2/3 gyermek volt, így átlagosan egy anya két gyermekkel 
vette igénybe a szolgáltatást a 4 férőhelyes szobákban. A kihasználtsági arányt 
tovább rontja az egyedül beköltöző kamasz fiatalok családi konfliktus miatt történő 
elhelyezése. A lakószobák kihasználtsága így magas, 91,53 %, de a férőhelyek 
kihasználtsága éppen ezért 74,42%, melyek az elmúlt évek adataihoz viszonyítottan 
átlagosnak mondhatók. 
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Életkor szerinti megoszlás az alábbi: 
Év 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt 
2010. évben 26,90 % 10,40 % 28,23 % 34,46 % 
2011. évben 18,04% 11,76% 37,01% 33,99% 
2012. évben 5.24% 22,66% 39,87% 32,23% 
     
 
2012. évben 8 esetben került sor krízishelyzetből fakadó ellátásra, lakhatási 
problémák vagy elégtelen lakhatási körülmények okán 20 gyermek (több mint 50%) 
felvételére került sor. 7 gyermek esetében családon belüli bántalmazás, 9 gyermek 
esetében családi konfliktus indokolta a Gyermekek Átmeneti Otthonába történő 
felvételt.  
 
A 2012-es évben összesen 28 gyermek került ki az intézményből. A szélesebb 
gazdasági, társadalmi hatások jelentősen beszűkítették a családok, gyermekek 
számára a kimeneti lehetőségeket. Az év során 22 gyermek szülővel  lakhelyre tudott 
távozni (albérlet, új élettárs, rendeződtek a családon belüli konfliktusok, rokon), 3 
gyermek rokonhoz költözött, 1 gyermek nagykorúvá vált és két gyermek esetében a 
Családok Átmeneti Otthonába való átköltözés (az apa a hajléktalan szállóról össze 
tudott költözni a családjával) indokolta az intézményi jogviszony megszüntetését.  
 
2012. év végén is több karitatív szervezet, egyesület segített a karácsonyi 
ajándékozásban, műsorokkal kedveskedtek a Gyermekek Átmeneti Otthona lakóinak 
számára, valamint adománygyűjtéssel és adományokkal segítették a családokat. 
 
A Családok Átmeneti Otthona 2012. évben az összes gondozási napok száma 
9515 nap, ami egy kicsivel alacsonyabb, mint tavaly. Az igénybevevők megoszlása 
közel 50-50% a felnőtt és a gyerekek viszonylatában, azaz átlagosan két gyermekkel 
érkeztek a szülők az intézménybe. E helyzet a több férőhelyes szobák esetében nem 
tette lehetővé a férőhelyek 100%-os kihasználtságának elérését. 
 
Makó Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján egy anya két 
gyermekével költözött az intézménybe. A Kistérségből egy család kérte felvételét 
Fábiánsebestyénről. 
 
A bekerülési ok az új családok vonatkozásában: három család esetében 
gyermeknevelésre alkalmatlan környezet, egy család esetében az albérlet 
elvesztése, 2 család esetében családi konfliktus vezetett a lakhatás elvesztéséhez. 
Mindkét esetben arról van szó, hogy nagyon kicsi 
lakásban nagyon sok ember élt együtt, ami egy idő után a kapcsolatok 
elmérgesedéséhez vezetett, és a helyzet kezelésére nem találtak megoldást. 
A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 4 család pedig a 
rokonokhoz költözött ki. 
 
Az intézmény arra törekedett, hogy a család tagjainak sikerüljön rendszerességet és 
tervszerűséget kialakítani a mindennapi életükben (pl.: a gyermek iskolába járjon), és 
tevékenyen intézzék a dolgaikat. Emellett a család élethelyzete javuljon, a 
bekerüléskor fennálló problémák csökkenjenek, vagy megoldódjanak. 
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Mutató 2009. 2010. 2011. 2012. 
Összes ellátott személy 52 fő 49 fő 51 fő 48 fő 

Ebből        felnőtt 26 fő 27 fő 28 fő 25 fő 
gyermek 26 fő 22 fő 23 fő 23 fő 

Összes ellátott család 16 család 16 család 14 család 14 család 
Felvett új családok 
száma 8 család 8 család 6 család 6 család 

Kigondozott családok 
száma 8 család 6 család 7 család 6 család 

Lakószobák 
kihasználtsága 85 % 82,2% 98,7% 96,74% 

Férőhelyek 
kihasználtsága 73 % 70,6% 85,6% 79% 

Egy napra jutó átlag 23,9 fő 23,3 fő 28,2 fő 26,1fő 
 
Életkor szerinti megoszlás az alábbi: 

 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt 
2012. évben 34,45% 6,25% 7,22% 52,08% 

 
A legnagyobb probléma, hogy a családok átmeneti otthona nem alkalmas a szociális 
alapokon nyugvó, állami lakáspolitika hiányainak pótlására. Sajnálatos módon évek 
óta kénytelen ezt a feladatot ellátni, természetesen sikertelenül. Emiatt gyakran épp 
azok a családok szorulnak ki az ellátásból, akik számára létrejöttek az otthonok. 
Sajnos másfél év alatt nem lehet a családok lakhatási gondjait megoldani, így az 
átmeneti intézményből ritkán lehet sikeresen kigondozni a családokat.  
 
A családok átmeneti otthona valóban csak átmeneti ideig tartó segítségnyújtásra 
alkalmas. Azok az esetkezelések eredményesek, amikor a család jól kondicionált és 
motivált a saját helyzetének a rendezésére. Az ilyen családok esetén, ahol az önálló 
lakhatásra való erőgyűjtés a cél, ott nagyon gyakran felesleges ez az intézményi 
forma, hatékonyabb volna a „külső lakás” megteremtése.  
 
Az ellátórendszernek jelenleg nincs folytatása. Ennek következtében szétesnek a 
családok, kilátástalanság, elszegényedés jellemzi a sorsukat. Csak addig vannak 
biztonságban, amíg intézményben élnek, ugyanakkora hosszú bentlakás a család 
sérüléséhez, hospitalizációhoz vezet. Tovább kell építeni, bővíteni a szociális ellátási 
rendszert, a családok sorsa e nélkül nem oldódik meg. A talajt vesztett, intézményi 
életre szocializálódott családok később csak lépcsőfokonként nyerhetik vissza 
képességüket az önálló életre. További segítségre, utógondozásra van szükségük. 
Segíteni kell a családokat olyan életvitel kialakításában, hogy megőrizhessék a 
lakásukat, ne halmozzanak fel díjhátralékot. Ennek feltétele természetesen a 
megélhetést biztosító jövedelem megléte. 
 
A normatív támogatás nem teszi lehetővé, hogy a kilépés módozatait megtervezze 
és megvalósítsa az intézmény, de még a pályázati rendszerben sincs erre elég 
lehetőség. 
Szélesebb körű támogatási formákra lenne szükség. A kilépési rendszert fejleszteni 
kellene, a kiléptetés hatékonyabb támogatására, és alacsony rezsijű lakásokra lenne 
szükség. 
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A helyettes szülő az a személy vagy rendezett család, aki egy másik – az 
átmenetileg nehéz helyzetbe jutott – család gyermekét otthonába fogadja, és képes 
biztosítani azt a gondoskodást, amit a vérszerinti szülő pillanatnyilag nem tud 
nyújtani.  
A Szentesi Kistérségben gondos kiválasztás után három olyan család tevékenykedik, 
akiket egy országos felkészítő program keretében arra képeztek ki, hogy ezekben - a 
szülők és gyermekek számára egyaránt nehéz - helyzetekben képesek legyenek a 
gyermekek fogadására, gondozására. 
 
A hálózat működtetése csak abban az esetben és csak addig jár kiadással, míg a 
gyermeket a helyettes szülő a saját otthonában gondozza. Helyettes szülői ellátás 
iránt kérelem az intézményhez 2011. év folyamán nem érkezett. 
 
Változatlanul nagy az igény a család- és párterápiára. Elsősorban a Gyermekjóléti 
Szolgálat küldi a családokat. Emelkedett azoknak a családoknak a száma, akik 
önként kérték ezt a szolgáltatást. A korábbi években családterápiát igénybe vevő 
családok újra jelentkeznek (még időben) kisebb problémával: pl. hiszti kezelése, 
felkészítés testvér érkezésére, gyermek felkészítése műtétre… Ezekben az 
esetekben pár alkalmas konzultáció segít a probléma kezelésében. 
 
Nagyon jó a kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival. Rendszeres 
napi kommunikáció, közvetlen kapcsolat, esetmegbeszélés – így eredményesebb, 
hatékonyabb a munka. 
 
A sokproblémás vagy krízishelyzetben lévő családok esetében nagy segítség az 
esetkonferencia a jelzőrendszeri tagokkal együtt.  
A szülőknek segítség, és a gyerekek örömmel járnak a Közösségi Térbe Kozma 
Edithez tanulástechnikai tréning, ill. a Családok Átmeneti Otthonába Homoki-Szabó 
Edvárd, családgondozóhoz korrepetálásra. 
 
2012. pozitívum: iskolai, óvodai előadások (Koszta József Általános Iskolában: 
Kamaszkorról, Születés Hetén a hisztiről, védőnők által szervezett baba-mama 
klubban dackorszakról) után többen jönnek önként és kérnek segítséget.  
 
2012-ben a Kertvárosi Óvodai Körzetben óvónőknek előadás a családterápiáról. Ha 
a szakemberek jobban megismerik ezt a szolgáltatást, tudják ajánlani azoknak a 
szülőknek, akiknek ez a módszer segíthet. 
Több család több területen is segítségre szorul, több szolgáltatást is igényelnek. 
Szoros – közös együttműködéssel, közös konzultációval lehet segíteni. 
(gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, pszichológus, pszichiáter, 
gyermekorvos…) 

 

Problémák  
 
Nagy mértékben nőtt a gyermekeknél a szorongás, lehangoltság, ingerlékenység, 
tanulási problémák, figyelemzavar, agresszió, számítógépezés. Változatlanul a 
gyermekek nagy részénél a legfőbb problémák: a  szülők válása, a válás utáni 
kapcsolattartási problémák, válás után a szülők konfliktusos kapcsolata, a 
mozaikcsaládokban a szülő új házastársa és a nevelt gyerek közötti konfliktusok, az 
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elhanyagoló vagy agresszív szülő jelenléte. Újabb probléma: az iskolában csúfolják, 
bántják, kiközösítik a gyermeket az osztálytársak.  

 
Növekedett azoknak a családoknak a száma, akik súlyos anyagi problémákkal, 
hitelekkel, munkanélküliséggel küzdenek. 

 
Sokszor „nagyon későn” érkeznek a családok családterápiára: nagy mértékben 
„kimerültek” az éveken át tartó probléma miatt vagy pedig egyszerre több probléma 
miatt kerültek krízishelyzetbe. A családok elmondják, hogy 2 éve, 3 éve, 5 éve 
kezdődtek a problémák. Jó lenne, ha a családok minél korábban segítséget 
kapnának, mielőtt az erőforrásaik teljesen kimerülnek, mielőtt krízishelyzetbe 
kerülnek, akkor rövidebb idő alatt oldódna meg a problémájuk, alakulna ki a 
harmonikus családi élet.  

 

A jelzőrendszerek tagjai ebben nagy segítségére lehetnének a családoknak, ha ilyen 
helyzetekben időben tájékoztatást adnának a családterápia, párterápia, mediáció 
lehetőségéről. 

 

Főleg az  általános iskolák, gyermekorvosok, középiskolák, óvodák látják korábban a 
problémás gyereket, akinek a családjával együtt segítség lehetne a családterápia. A 
küldő intézmény táblázat mutatja, hogy az oktatási intézményekben még nem 
annyira ismert ez a szolgáltatás.  

 
2012. évi összesítés  
 

  Létszám Család 
Család-, párterápia 214 79 
Mediáció 39 14 
Összesen 253 93 
   
Sokproblémás család 59 (55%) 
 
Több szolgáltatást vesznek igénybe  
(Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, 
pszichológus, pszichiáter, családterápia, népkonyha, 
korrepetálás..) 38 (35%) 
 
Krízishelyzetben 29 (27%) 
 
 
Gyermekek tünetei, hozott problémák 2012 
Szorongás, pszichoszomatikus tünetek   48 
Hangulati labilitás, ingerlékenység, lehangoltság, 
öngyilkossági gondolatok 30 
Indulatkezelési problémák (dühkitörés, hiszti) 27 
Iskolai, óvodai magatartási problémák,  26 
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Tanulási problémák, figyelemzavar 19 
Étkezési, alvási problémák, számítógépezés 18 
Szülő-serdülő gyerek konfliktus 11 
Obezitás, enuresis 4 
Iskolai hiányzások 3 
Óvodai beszoktatás 3 
 
 
Családi háttér, környezet 2012 
Szülők gyermekkori sérülései, nem megfelelő szülői 
minta,  47 
Párkapcsolati problémák 39 
Anyagi problémák, munkanélküliség 38 
Kapcsolattartási problémák, szülők konfliktusos 
kapcsolata  28 
Válás, mozaikcsalád,  27 
Fel nem dolgozott gyász, krónikus betegség 27 
Gyenge, bizonytalan szülő 25 
 
Szülő hiánya a gyermekek életében, 
gyermeknevelésben 
válás után: 11 családban, munka miatt: 9 
családban 20 
 
Szülő szenvedélybetegsége (alkohol, játékgép, 
számítógép) 19 
Testvérféltékenység, testvér érkezése 19 
Agresszió, bántalmazás 5 
Nagyszülő-szülő konfliktus 4 
 
Küldő intézmény 2012 
Önként 36 
Gyermekjóléti Szolgálat 33 
dr. Végh Erika, gyermekorvos 6 
Héjja Annamária, pszichológus 3 
Pollák Antal Szakközépiskola 3 
dr. Berényi Katalin, gyermekorvos 2 
Családsegítő Szolgálat 2 
Óvoda 2 
Pedagógiai Szakszolgálat  2 
Kiss Bálint Általános Iskola 1 
Kozma Edit, Közösségi Tér 1 
Molnár Lilla, gyógytornász 1 
Védőnő 1 
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III. fejezet 
 

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 
2012. évben még a Szociálpolitikai Osztály látta el a jegyzői hatáskörbe tartozó 
gyámhatósági feladatokat (családi jogállás rendezése, védelembe vétel, ideiglenes 
hatályú elhelyezés, iskoláztatási támogatás felfüggesztése). Ezek a feladatok 2013. 
január 1-jétől a Járási Hivatal Járási Gyámhivatalához kerültek. 
 
2012. évben 959  alap- és alszámmal iktatott gyámhatósági ügyirat keletkezett, 2012. 
december 01-én  160 családban 311 veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván a 
gyámhatóság. 
 
Ebből: 

• környezeti ok miatt 84 fő, 
• magatartási ok miatt 96 fő, 
• anyagi ok miatt 127fő, 
• egészségi ok miatt 4 fő. 

 
A fentiek közül: 

• alkoholizmus miatt is veszélyeztetett 1 fő, 
• szenvedélybetegség miatt is veszélyeztetett 3 fő, 
• bántalmazás (testi) miatt veszélyeztetett 8 fő, 
• bántalmazás (szexuális) miatt veszélyeztetett 2 fő, 
• bántalmazás (érzelmi) miatt veszélyeztetett  6 fő, 
• testi (fizikai) elhanyagolás 25 fő, 
• lelki (érzelmi) elhanyagolás 9 fő,, 
• lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett 113 fő, 
• tankötelezettség elmulasztása miatt (10 órát meghaladta) 58 fő. 

 
2012. decemberében 62 fő védelembe vett kiskorút tartott nyilván a gyámhatóság, 
melyből 2012. évben 33 gyermek védelembe vételére került sor. 
 
A védelembe vétel legfőbb okai: 

• környezeti okból 12 fő, 
• szülőnek felróható magatartásból 18 fő, 
• gyermeknek felróható magatartásból 3 fő, 
• 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt 11 fő 

 
A 62 védelembe vett gyermek 30 családot érint. A védelembe vételre 22 esetben a 
gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján került sor, 11 esetben más szerv is jelezte  a 
problémát.  
 
A védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések: 
 

- a szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó 
szervezetet 

- a gyermek számára – kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében – 
magatartási szabályok megállapítása 
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- a szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására 
- konfliktuskezelési szolgáltatáson való megjelenésre kötelezés. 

 
Gyámhatóság által elrendelt ideiglenes elhelyezésre az év során 3 kiskorú 
esetében került sor. Ebből 1 kiskorú gyermeket külön élő másik szülőnél, 2 
gyermeket nevelőszülőnél helyezett el a gyámhatóság.   
 
2012. év folyamán 9 kiskorú született, akiknek családi jogállása rendezetlen, az apa 
adatai nélkül kerültek anyakönyvezésre. 2012. december 01-én nyilvántartott 
rendezetlen családi jogállású gyermekek száma 10 fő. 

 
2012. évben 50  esetben érkezett 10 órás igazolatlan mulasztásról  jelzés, 11 
esetben 50 órás mulasztásról kapott tájékoztatást a gyámhatóság.  
Ebből 11 esetben került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére, a 
felülvizsgálatok kapcsán összesen 40 esetben született felfüggesztő határozat.  
 

IV. fejezet 
 

Bűnmegelőzésben való részvétel 
 

A rendőrségi beszámoló szerint a Szentesi Rendőrkapitányság illetékességi 
területéhez tartozik maga Szentes város, illetve Nagytőke, Szegvár, Nagymágocs, 
Derekegyház, Fábiánsebestyén, Eperjes és Árpádhalom települések.  
 
A rendőrségnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait a fent nevesített összes 
településen ki kell fejteni.  
 
A Szentesi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2012. évben  59 gyermekkorú, 
76 fiatalkorú követett el bűncselekményt.  Fiatalkorú ellen 33 esetben indult 
szabálysértési eljárás nagyrészt közlekedési szabályszegés miatt. Természetesen a 
rendőrség élt a szabálysértési szankciókon belül azon lehetőségével, hogy a kisebb 
súlyú szabálysértéseknél a rendőr a helyszínen figyelmeztetéssel él, de ez az adat is 
mutatja, hogy  a társadalom nagyobb odafigyelését igényli. 
 
A bűncselekmények elkövetőinél vizsgálva az oksági tényezőket megállapítható, 
hogy  többnyire a bűncselekménnyel kapcsolatos téves nézet vezetett azok 
elkövetéséhez.  
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a rendőrségnek is növelni kellett a 
bűnmegelőzési területen kifejtett tevékenységének hatékonyságát, ezért több 
társszervvel hajtottak végre közös akciót, ellenőrzést. Ezek lényege abban rejlett, 
hogy a fiatalkorúak alkohollal, dohány árúval történő kiszolgálását visszaszorítsák, 
illetve a rendőri jelenléttel a közterületi bűncselekményeket megelőzzék, 
megakadályozzák, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket 
felszámolják.  
 
A Polgármesteri Hivatal  és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal  munkatársaival az elmúlt 
évben 2 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést, melynek során sikerült megállapítani 
jogsértéseket ezen a területen, így ezek felszámolásra kerültek.  
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Családon belüli erőszak körébe sorolt jogsértések 
 
A családon belüli erőszak az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma. E tárgykörben 
79 büntető ügyben folytattak le eljárást.  
Ezen ügyekben kiskorú veszélyeztetése miatt 9, tartás elmulasztása miatt 8, testi 
sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 35, zaklatás miatt 14, 
magánlaksértés miatt 5,  szemérem elleni erőszak miatt 1, személyi szabadság 
megsértése miatt 3, zsarolás miatt 1, rablás miatt 2  esetben indítottak eljárást. Az „ 
otthoni erőszak „ tárgykörében jellemzően testi sértés bűncselekmények  valósultak 
meg.  
  
Megelőző távoltartást 4 esetben kezdeményeztek, melyet a bíróság minden esetben 
el is rendelt.  
A felsorolt bűncselekmények elkövetésének sajátosságai között említendő, hogy a 
cselekmények elkövetését minden esetben családi jellegű vitatkozás előzte meg, 
valamint az elkövetők részéről minden esetben az italozó életmód a jellemző. 
Helyszíne minden esetben a lakóház , vagy ahhoz tartozó bekerített helyek.  
 
A családon belüli erőszak, valamint a távoltartás miatt folytatott eljárásokban minden 
esetben jelzéssel éltünk a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Gyámhatóság, valamint a 
Szentesi  Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata felé, 21 alkalommal.   
A kapcsolattartás mind írásban, mind szóban megvalósult a fenti hatóságokkal, ami 
nagymértékben  elősegíti a hatékony munkavégzést. 
A rendőrség jelzései alapján értesített fenti hatóságok minden esetben 
visszajelzéssel éltek a tett intézkedésekről.  
   
A családon belüli erőszakot  nem csak a Gyámhatóságnak, a Családsegítő 
Szolgálatnak és a rendőrségnek kell saját észlelése útján vizsgálni, hiszen a 
pedagógusok, védőnők, házi gyermekorvosok rendszeresen találkoznak a 
krízishelyzetet megélt gyermekkel, körvonalazódik a problémájuk, láthatóak az 
elhanyagoltságuk, a bántalmazások nyomai.   
 
 

A gyermekkorúakkal és fiatalkorúakkal kapcsolatos problémák 
 
Az elmúlt évben is több eljárást folytattak le gyermekkorú és fiatalkorú elkövetővel 
szemben, melynek során megkísérelték feltárni a jogsértéseket kiváltó oksági 
tényezőket.  
 
Gyermekkorú elkövetők esetében megállapítható okok a cselekmény társadalom-
ellenességének fel nem ismerése, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatos téves, 
helytelen nézetek. Nyilvánvaló, hogy ez életkori sajátosságból is eredhet, illetve a 
családból, lakókörnyezetéből vett rossz minta vezethet a jogsértésekhez. A 
gyermekkorúaknál jellemző a csoportba verődés és a jogsértések ily módon történő 
elkövetése, mert jellemzően egymást erősítik tettük véghezvitelében.  
Ezen korosztályú elkövetők esetében a „kivagyiság” dominált, illetve a „majd én 
megmutatom milyen bátor vagyok” magatartás.  
 
Gyermekkorúaknál jobbára előforduló cselekmény a vagyon elleni bűncselekmény, 
ezen belül a lopás. Itt két részre lehet bontani a helyszíneket, az egyik helyszín az 
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iskola, míg a másik maga az utca. Az iskolai lopásoknál továbbra is jellemző 
elkövetési tárgy a mobiltelefon és a készpénz, mely a sértettek oldaláról is rávilágít 
egy bizonyos hanyagságra és a szükséges vagyonvédelem hiányára, míg a másik 
helyszínen jobbára a közlekedési eszközök, kerékpárok lopása dominál.  
 
A fiatalkorú bűnelkövetők körében az erőszakos bűncselekmények sokkal jobban 
előtérbe kerülnek. Itt már megjelenik a személy elleni, erőszakos bűncselekmény, 
míg a másik oldalról a  vagyon elleni bűncselekményeknél a lopás.  
 
A fiatalkorúaknál már nagyobb igény van a szórakozásra, melyhez az anyagi hátteret 
nem biztosítja mindenkinél a család. Úgy az öltözködésük, a divat, a mobiltelefon 
meghatározza az anyagi szükségleteket, amit sokszor mindenáron megpróbálnak 
megszerezni. Ennek következménye, hogy nem riadnak attól vissza, hogy másoktól 
akár erőszakkal is elvegyék  értékeit.  
 
Fiatalkorúaknál problémaként jelentkezik maga a dohányzás, ami kiskapu a 
kábítószer fogyasztáshoz.  
A fiatalkorúak tulajdonképpen többnyire felismerik, hogy a jogsértésükkel 
bűncselekményt követnek el, de felelőtlenségük visszavezethető a felvilágosítás 
hiányára.  
 
Probléma mindkét korosztály vonatkozásában, hogy megfelelő ismerettel nem 
rendelkeznek arról, hogy egyes gyermekcsínyek valójában milyen köztörvényes 
bűncselekményt valósítanak meg. Ezen hiányosság kiküszöbölésére az általános 
iskolán túl a középiskolában is szükséges  továbbra is a prevenciós, 
bűncselekményeket bemutató előadások megtartása szakemberek bevonásával.  

 
Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok 

 
Évek óta kiemelten kezelik a bűnmegelőzési munkát, és a prevenciót. 
 
A Szentesi Rendőrkapitányságon 2009. szeptemberétől önálló bűnmegelőzési 
előadó tevékenykedik, így fokozottabb figyelmet tudnak fordítani a  rendőrség  
prevenciós tevékenységének  széles körű terjesztésére.  
 
A D.A.D.A. program keretében 2012. évben is végrehajtották az általános iskolás 
korosztály felvilágosító jellegű oktatását, mely feladatot  ezen évben már csak 1 fő - 
pedagógiai végzettséggel is rendelkező, de közterületi szolgálatot teljesítő 
egyenruhás - csatolt munkakörben végezte.  
 
„Az iskola rendőre” program végrehajtása során 9 általános iskolában folyamatosan 
tartottak bűnmegelőzési, baleset-megelőzési előadást az iskola rendőrök. Amellett, 
hogy részt vettek a tanévnyitó ünnepségeken, osztályfőnöki órákat is tartottak, az 
iskolák felkérése alapján fogadó órákon, diákokkal szemben kezdeményezetett 
fegyelmi meghallgatásokon vettek részt. Az iskola rendőrök és a kijelölt általános 
iskolák pedagógusai között kialakult rendszeres és jól működő kapcsolattartás 
eredményeként több alkalommal sikerült ezen oktatási intézményekben elkövetett 
bűncselekményeket felderíteni. Ezen belül a vagyon elleni bűncselekmények 
vonatkozásában több esetben sikerült a sértettek teljes kártalanítása is.    
 



 52

Azon iskolák környékén, melyek közvetlen környezetének közlekedési helyzete, 
megközelítése veszélyforrást rejthet ezen évben meghirdetett ” Egy iskola – Egy 
polgárőr „ mozgalom összehangolása végett ezen intézményeknél az oktatás 
kezdetének és befejezésének időpontjában fokozott rendőri jelenlétet biztosítottak a 
polgárőrök bevonásával.  
 
Az önálló bűnmegelőzési előadó 2012. évben  Szentes város területén lévő  
általános és középiskolákban összesen  drog-prevenció keretében 27 előadást  
tartott a kábítószerek jellemőziről, megjelenési formáiról, veszélyeiről, a fogyasztásuk 
és tartásuk büntetőjogi vonatkozásairól  kapcsolatban. Ezen felül  "iskolán belüli 
erőszak„  közlekedési ismeretek  témakörébe is tájékoztatást kaptak a diákok a 
kifejezetten iskolákban előforduló erőszakos cselekményekről, a fiatalkorúak elleni 
büntetőeljárás speciális szabályairól,  valamint arról, hogy mi minősül diákcsínynek 
és mi bűncselekménynek.  
 

Együttműködés civil szervezetekkel 
 
A szentesi Családsegítő  Központ szervezésében rendezett megbeszéléseken, a 
Szentesi Gyámhivatallal együttműködve, a város területén lévő ifjúságvédelemmel 
foglalkozó pedagógusokat tájékoztatták az iskola rendőre program lényegéről, 
valamint mint jelzőrendszeri tagokat arról, hogy a fiatalkorúak által, illetve sérelmükre 
elkövetett bűncselekmények esetén milyen szükséges értesítési és együttműködési 
kötelezettségek terhelik  mind az oktatási intézményeket,  mind a fenti  hatóságokat.  
 
Szentes és térsége közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik 
össze. Kezelése és a bűncselekmények megelőzése helyi és kistérségi 
összefogással lehetséges.  
 
A bűnmegelőzési stratégia csak akkor hatékony, ha a helyi társadalompolitika 
részeként valósul meg. Tehát a bűnözés mérséklése a lakosság és a rendőrség 
közös feladata, amibe szerepet kell, hogy vállaljanak a szakszolgálatok és a 
civil szervezetek is. Főként azért is, mert a rendőrség klasszikus értelembe vett 
bűnmegelőzésének célja, hogy a bűnelkövető ne valósítson meg Büntető 
Törvénykönyvbe ütköző cselekményt, illetve ha már elkövette, az ne maradjon rejtve 
az igazságszolgáltatás előtt.  

Összegzés  
 
Továbbra is fontos a szülők felelősség érzetének növelése, és mind a szülők, mind a 
diákok minél szélesebb körben történő tájékoztatása. 
 
Tekintettel a családon  belüli erőszak kategóriájába tartozó bűncselekmények 
elkövetési számára, szükséges  mind a diákok, mind a szülők (szülői értekezlet  
keretén belül)  tájékoztatása ezen  cselekmények jellemzőiről,  előfordulásuk esetén 
teendő intézkedésekről,  a segítségnyújtás lehetőségeiről.   
  
Értelmes szabadidőt kell biztosítani a fiatalok számára, figyelemmel kell kísérni őket, 
beszélgetni velük, segíteni őket, hogy a konfliktusokat helyesen tudják feloldani, 
megoldani.  
Ezen évtől ebben segítséget nyújt ehhez a Szentesi Családsegítő Szolgálat által 
működtetett  
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„ Közösségi tér „ elnevezésű  létesítmény, melyben a rendőrség közreműködésével 
közös programokat is szerveznek.   
 
Tovább kell folytatni az ifjúságvédelmi akciókat, az előző évben kialakított tematika 
szerint.  
A kistérségi és települési bűnözés kihívásaira hatékony megoldásokat kell az 
elkövetkező években is  keresni, amit csak az érdekeltek  összefogásával, 
felelősségérzetük növelésével lehet tovább fokozni. 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata beszámolója 
szerint 2012. évben Szentesen 33 fő állt pártfogó felügyelet alatt fiatalkorúként 
elkövetett bűncselekményekért: 

 15 esetben a bíróság próbára bocsátás intézkedést alkalmazott 
 7 esetben az ügyészség egy, egy esetben egy év három hónapra a 

vádemelést elhalasztotta, egyben megállapította a terhelt pártfogó 
felügyeletét.  

 10 fiatalkorú elkövetőt ítélt a bíróság felfüggesztett 
szabadságvesztésre.   

 
Ezen bűncselekmények Btk. szerinti minősítése körében jellemzően a garázdaság, a 
személy elleni bűncselekmények körében testi sértés, továbbá vagyon elleni 
bűncselekmények fordultak elő. 
 
A pártfogó felügyelet elrendeléséről, minden esetben értesítik a területileg illetékes 
Gyermekjóléti Szolgálatot, ha a döntés megszületésének időpontjában még fiatalkorú 
a pártfogolt.  
 
Az illetékes rendőrkapitányságot viszont minden esetben tájékoztatják a pártfogó 
felügyelet foganatba vételéről és befejeződéséről. 
 
A pártfogoltak ügyében az Igazságügyi Szolgálat kéri a családgondozók 
tájékoztatását, hogy a családdal kapcsolatban állnak-e, illetve velük kapcsolatban 
történt-e valamilyen gyermekvédelmi intézkedés. 
 
Minden esetben pedagógiai véleményt kérnek az oktatási intézménytől a tanulójukkal 
kapcsolatban. A pedagógiai vélemény szükség szerint tartalmazza mindazokat az 
információkat, adatokat, melyeket a közoktatási törvény közölni enged: 
 

 A tanuló magatartásának (társaival, tanáraival való kapcsolata), 
szorgalmának (a tanórákhoz való hozzáállása, felkészülése, 
vállalt, vagy ráosztott feladatok elvégzése)  és tudásának 
(tancsoporti beosztása, tanulmányi előmenetele) értékelése, 
minősítése; 

 Fegyelmi ügyekkel kapcsolatos adatok (fegyelmi eljárás okának 
leírása, a döntés megnevezése); 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekre 
vonatkozó információk; 

 Egészüljön ki minden, a tanulóra vonatkozó lényeges, akár előnyös, 
akár hátrányos tényszerű információval.  
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A pártfogó felügyelet letelte után részletes jelentést küldenek az elrendelő 
hatóságnak és szükség esetén a gyámhatóságnak, ha a fiatalkorú előzőleg 
védelembe volt véve.  
 
A Dózsa-ház Közösségi tér 2011. január 10-én nyitotta meg kapuit a város 
lakossága előtt. Az épületben ifjúsági tanácsadó irodát és drogalternatíva programok 
szervezését és koordinálását végzik a munkatársak. A közösségi-tér nyitott házként 
működik, azaz a civil szerveztek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést 
követően ingyenesen használhatják az épületet és annak berendezéseit. 2012. év 
decemberében az Önkéntes Pont szolgáltatás előkészítő munkái megtörténtek, 
2013. évtől vehető igénybe. 
A Civil szerezetek számára nyújtott szolgáltatások során 18 városi szervezettel 
sikerült kiépíteni kapcsolatot, az intézmény a szervezetek igényei szerint nyújtott 
támogatást, vagy együttműködést programjaik megvalósításában, valamint 
biztosította fogadóóráik helyszínét. 
A Független Egyesület a Dózsa-házban biztosítja a szenvedélybetegek közösségi 
ellátását. 
A drogalternatíva programok keretében 5 sikeres pályázat biztosította a tevékenység 
anyagi hátterét. A megvalósítást nehezítette, hogy a pályázati szerződések és a 
támogatás csak jelentős késéssel érkezett meg. A támogatásból regionális 
konferenciát, ifjúsági kutatást, alternatív családi és éjszakai sportprogramokat, 
készségfejlesztő képzéseket, valamint bűn-,  és egészségmegőrző programokat, és 
az éjszaki klub működtetését sikerült megvalósítani. 
A Civil szervezetekkel közösen Biztonságos Közösségek címen bűnmegelőzési célú 
pályázatot nyújtottak be a TAMOP 5.6.1. B/2 pályázati konstrukció keretében 37 
millió forint összegben. A pályázat befogadásra került, elbírálása folyamatban van. 
Folyamatosan működtették az ifjúsági tanácsadó irodát, illetve a családterápiás 
szolgáltatást. 
Közösségi tér forgalmi adatai: 

 jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. okt. nov. dec.
Összes 
forgalom 
(fő) 

389 1345 1733 1709 1660 1787 2276 1318 2009 2392 2004 15472011 

Tanácsadás 
alkalom 0 82 158 159 99 44 54 41 43 72 84 20 

 jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. okt. nov. dec.
Összes 
forgalom 
(fő) 

1718 1733 1814 1709 1799 1707 1382 1803 2087 2134 2088 16002012 

Tanácsadás 
alkalom 82 76 162 171 105 57 53 82 135 216 232 166 
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A táblázatból és a diagramból is látható, hogy 1,5 hónapot követően 2011-ben 
állandósult a közösségi tér látogatottsága, havonta 1700 fő fordul meg átlagosan a 
különböző programokon, vagy vesz igénybe valamilyen szolgáltatást. 2012. évben a 
havi látogatók átlagos száma közel 1800 főre növekedett (1798). 2012. évre egy 
napra jutó látogatók száma az előző évi 55 főről 60 főre emelkedett. Nyitvatartási 
napokra bontva 80 fős napi látogatottságot mutat az intézmény. 2011. évi adatokhoz 
viszonyítottan a tanácsadási alkalmak száma 2012. évre megduplázódott. 
Az épület kihasználtsága nagyon magas, sok esetben okoz problémát a 16-20 óráig 
terjedő időszak, hiszen az igények ebben az időpontban meghaladják a 
lehetőségeket. A problémát érzékelve a közösségi tér nyitva tartása kibővült, így 
2013. január elsejétől szombat és vasárnap délelőtt is látogatható az intézmény.  
A megnövekedett lakossági igényekre reagálva 2013. évre kidolgozásra kerül a 
zártkörű rendezvények lebonyolítására vonatkozó feltételrendszer, ami szintén új 
perspektívát nyit a Közösségi tér életében, ezen kívül plusz bevételi forrást is jelent. 
Örömteli tapasztalat, hogy az elsődleges célcsoportba tartozó, csellengő, hátrányos 
helyzetű fiatalok egyre növekvő számban keresik fel a közösségi teret. Az intézmény 
működtetésébe 4-5 aktív önkéntes fiatalt is sikerült bevonni. 
Pályázatok 
A Közösségit tér programjaihoz 2012. júliusáig álltak rendelkezésre pályázati 
források, így az önálló programszervezés lehetőségei leszűkültek ezt követően, 
ennek ellenére az intézmény forgalmában változás nem történt. 
 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkatársainak is a célja az életminőség 
jobbítása, a káros szenvedélyek, a dopping, a kábítószer-fogyasztás megelőzése, a 
személyközpontú segítő kapcsolat kialakítása, a személyiség, a problémamegoldó 
és kommunikácós készség, az önismeret fejlesztése, a közösségi részvétel mind 
szélesebbé tétele. 
 
A képviselő-testület kérésének megfelelően a KEF munkájáról, pályázatairól az 
alábbiak szerint adok bővebb tájékoztatást: 
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A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozására a 2000-ben elfogadott Nemzeti 
Drogstratégia adott lehetőséget a településeknek. A KEF-ek feladata létrehozásukkor 
a Nemzeti Drogstratégia helyi szintű megvalósításának elősegítése volt, így a helyi 
adatok gyűjtése, kutatások, felmérések megvalósítása és értékelése, az eredmények 
alapján a helyi stratégia elkészítése, a kezelés-ellátás, a kínálatcsökkentés és a 
megelőzés és közösségi együttműködések területén. Megalakulásukhoz forrásokra 
pályázhattak. A fórumok szakmai tanácsadását és szakmai minősítését a Nemzeti 
Drogmegelőzési Intézet végezte 2011-ig. A szakmai minősítésektől függően 
különböző mértékű forrásokra pályázhattak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok. A 
Szentesi KEF minden évben kiváló minősítést kapott a Nemzeti Drogmegelőzési 
Intézettől, így a pályázati rendszeren keresztül folyamatosan jutott hozzá a 
működéséhez szükséges támogatásokhoz. A szakmai munkát a Nemzeti Erőforrások 
Minisztériuma 2011-ben miniszteri dicsérettel ismerte el. 
 
Területet érintő változások 

- 2009. decemberében új Nemzeti Drogstratégia került elfogadásra, amit 2010-ben az 
Országgyűlés visszavont és más szellemiségű stratégia megalkotása mellett 
kötelezte el magát. A drogstratégia nem került elfogadásra. Második, átdolgozott 
változata jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll. 

- A stratégia hiánya nagyban nehezítette az elmúlt két évben a helyi KEF-ek munkáját, 
hiszen nincs olyan dokumentum, melyhez igazodni tudnának a helyi kábítószer-
problémák kezelésének tervezésében, saját stratégiájuk megalkotásában. Az alábbi 
táblázatokból is kitűnik, hogy Szentesen az új helyi stratégia megalkotását 
megalapozó felmérések, kutatások, adatgyűjtések megtörténtek (sajnos sok adat 
már most időszerűtlenné vált egy folyton és gyorsan változó területen pl. új szerek 
megjelenése, dizájner drogok problémája). 

- A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Irodává változott 
munkatársainak száma és szakmapolitikai presztízse jelentősen csökkent. 

- A KEF-ket segítő tanácsadói rendszer 2012-ben megszűnt. 
- Korábban az Intézet által koordinált országos kutatások 2010. óta nem készültek, 

azaz friss országos adatok jelenleg nem állnak a rendelkezésre.  
- A pályázati keretösszegek az elmúlt évben több, mint 50%-kal csökkentek. 
- A pályázatok előfinanszírozottak, azonban a 2012. évi pályázatok támogatásai a 

megvalósítási időszak utolsó hetében érkeztek meg. A források kései utalása 
nagymértékben nehezítette a programok megvalósítását és ütemezését. A 2013. évi 
pályázat esetében is hasonló problémákat tapasztaltak. 

- Az iskolai prevenciós és egészségmegőrző programok területén is változások 
történtek. A programok akkreditációja az elmúlt hónapban indult el. 2013. 
szeptemberétől már csak az újonnan akkreditált programok valósíthatók meg az 
iskolákban.  

- A KEF szerepe és feladata is megváltozik, az új közigazgatási rendszerhez kívánják 
igazítani, de konkrétumokat még nem lehet tudni.  

- A KEF-ek és a megelőző programok finanszírozása is változás előtt áll. A Nemzeti 
Drogmegelőzési Iroda a támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatást a 2013. 
áprilisában megrendezésre kelülő regionális konferenciára ígérte. 
 

1. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati 2004-2012 évben. 
 

Szentesen az országban elsők között 2001-ben alakult meg a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum, 2004. óta a Családsegítő Központ végzi a feladatot. 
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Az alábbi táblázatok a KEF által a kábítószer-problémák kezelésére elnyert 
forrásokat és a hozzá biztosított önerőt és a megvalósított pályázatok címét 
tartalmazza 2004. és 2012. év között éves bontásban. 
 
2004. évben benyújtott pályázatok 
Ssz Pályáztató 

szervezet 
A pályázat címe Igényelt 

támogatás 
Kapott 
támogatás 

Önrész 

1. GYISM KEF folyamatos 
működése és fejlesztése 

1 200 000 Ft 1 200 000 
Ft 

132. 000 
Ft

2. GYISM KEF - Továbbképzés 
szervezése 

 900 000 Ft 900 000 Ft 99. 000 
Ft

3. GYISM "Pepita Klub" 
Drogprevenciós komplex 
programok támogatása 
(2004) 

2 350 000 Ft 500 000 Ft 55. 000Ft

Összesen 4 450000Ft 2 600 000 
Ft 

286 
000Ft

 
2005. évben benyújtott pályázatok 
S
s
z 

Pályáztat
ó 
szervezet 

A pályázat címe Igényelt 
támogatás

Kapott 
támogatás 

Önrész 

1 ICsSzEM Drogprevenciós komplex 
programok támogatása 

1 155 000 
Ft

1 000 000 
Ft 

110.000F
t

2 ICsSzEM Nondirektív drogprevenciós 
énkép-korrekciós 
csoportvezetői képzés 
pedagógusoknak, 
védőnőknek, 
gyermekvédelmi 
szakembereknek 

1 465 000 
Ft

600 000 Ft 66 000Ft

3 ICsSzEM Szentes Városi KEF 
folyamatos működése 

1 100 000 
Ft

1 100 000 
Ft 

121.000 
Ft

Összesen 3 820 
000Ft

2 700 000 
Ft 

297 000 
Ft

2006. évben benyújtott pályázatok 
Ss
z 

Pályáztat
ó 
szervezet 

A pályázat címe Igényelt 
támogatás 

Kapott 
támogatás 

Önerő 

1 ICsSzEM Köztes Átmenetek 
kiállítás megszervezése 

2 110 000 
Ft

2 000 000 
Ft 

200.000 Ft

2 ICsSzEM Szentes Városi KEF 
működésének 
fejlesztése, helyi 
stratégia időarányos 
megvalósítása 

1 500 000 
Ft

1 500 000 
Ft 

150.000 Ft

3 Igazságüg
yi és 
Rendészet

A vagyon elleni 
bűncselekmények, 
elsősorban a betöréses 

750 000 Ft 600 000 Ft 60.000 Ft
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i 
Minisztériu
m 

lopások visszaszorítása, 
megelőzése 

4. Országos 
Addiktológi
ai Intézet 

Térségi összefogás az 
alkoholproblémák 
hatékonyabb kezelésére

9 985 547 
Ft

9 985 547 
Ft 

0

5. Mobilitás Pepita Macska klub 
Humánerőforrás és 
infrastruktúra fejlesztése

3 700 000 
Ft

600 000 Ft 60000 Ft

Összesen 18.045.547 
Ft

14.555. 547 
Ft 

470. 000 
Ft

 
2007. évben benyújtott pályázatok 
sz Pályáztató 

szervezet 
A pályázat címe Igényelt 

támogatás
Kapott 
támogatás 

Önrész 

1. Mobilitás - 
ESZA 

Pepita Macska drog- és 
alkoholmentes klub 
fejlesztése 

2 023 020 
Ft 

900 000 Ft 100.000 
Ft 

2. ESZA Kortárssegítő képzők 
felkészítése, kortárssegítő 
hálózat építése 

760 000 Ft 760 000 Ft 85.000Ft 

3. ESZA Szentes Városi KEF 
fejlesztése és a helyi 
stratégia időarányos 
megvalósítása 

2 000 000 
Ft 

1 340 000 
Ft 

150. 
000Ft 

4 ESZA Sporttal az egészségedért. 
Pepita programsorozat 

560 000 Ft 560 000 Ft 65 000Ft 

Összesen 5 343 000 
Ft 

3 560 000 
Ft 

400. 000 
Ft 

2008. évben benyújtott pályázatok 
 
1. ESZA Pepita sportnapok II. 23 órás 

tekergés 
746 000 Ft 400 000 Ft 50 000 Ft

2. ESZA Szentes Város Kábítószerügyi 
stratégiájának megvalósítása 

2 000 000 
Ft

1 500 000 
Ft 

170. 000Ft

3. ESZA Pepita sportnapok III.  560 000 Ft 400 000 Ft 45. 000 Ft
Összesen 3 306 000 

Ft
2 300 
000Ft 

265 000 Ft

 
 
 
2009. évben benyújtott pályázatok 
 
Ssz. Pályáztató 

szervezet 
A pályázat címe Igényelt 

támogatás 
Kapott 
támogatás 

Önerő 

1 KAB-AL-
09/B 

Pepita Macska 
Klub 
Alacsonyküszöbű 

3 145 960 Ft 1 000 000 
Ft 

110. 000 Ft
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szolgáltatásainak 
fejlesztése 

2 NDI Családi Nap 
Kábítószeres 
Világnap 
alkalmából 

155 000 Ft 155 000 Ft 0 Ft

3 KAB-KEF Szentes Város 
KEF fejlesztése 

1 997 200 Ft 1 990 000 
Ft 

 230 000Ft

4. KAB-AL-
09/A 

Pepita Sportnapok 
III. 

649 000 Ft 649 000 Ft 80 000 Ft

Összesen: 5 937 160 Ft 3 794 
000Ft 

420 000 Ft

 
2010. évben benyújtott pályázatok 
Ssz. Pályáztató 

szervezet 
A pályázat címe Igényelt 

támogatás 
Kapott 
támogatás 

Önrész 

1. SZMM 
KAB-KEF 

KEF működtetése 
és új helyi stratégia 
megalkotása 

500 000 Ft 400 000 Ft 50 000 Ft

2. SZMM 
KAB-KEF 

Lokális 
helyzetértékelés 
Szentesen 

855 000 Ft 600 000 Ft 70 000 Ft

3. SZMM 
KAB-KEF 

Prevenciós 
programsorozat 

974 000 Ft 700 000 Ft 90. 000 Ft

Összesen 2 329 000 
Ft

1 700 000 
Ft 

210. 000 Ft

 
 
2011. évben benyújtott pályázatok 
Ssz. Pályáztató 

szervezet 
A pályázat címe Igényelt 

támogatás 
Kapott 
támogatás 

Önrész 

1. EEFMI 
KAB-KEF -
11-A-3527 

Szentes Városi 
Kábítószerügyi 
Fórum 
folyamatos 
működése és 
fejlesztése 2012 
évben 

459 000 Ft 459 000 Ft 50 000 Ft

2. EEFMI 
KAB-KEF-
11-C-3548 

Korai kezelésbe 
vétel, megkereső 
szolgáltatás 
bevezetésének 
magalapozása 
előkészítése 

300 000 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft

3. EEFMI 
KAB-KEF-
11-B-3526 

Helyi 
hagyományokra 
épülő 
komplex 
prevenciós 

565 000 Ft 400 000 Ft 50 000 Ft
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programsorozat 
4. EEFMI 

KAB-
ME11-C-
3205 

PPP Pepita 
Prevenciós 
Programsorozat 1 017 000 Ft 1 017 000 Ft 150. 000 Ft

5. EEFMI 
KAB-ME-
B-3240 

Szülői 
készségfejlesztő 
drogmegelőző 
trénig 

750 000 Ft 750 000 Ft 150 000 Ft

Összesen 2 667 000 Ft 2 079 000 Ft 450 000 Ft
 
2012. évben benyújtott pályázatok 
Ssz. Pályáztató 

szervezet 
A pályázat címe Igényelt 

támogatás 
Kapott 
támogatás 

Önrész 

1. EEFMI 
KAB-KEF-
12-8095 

Szentes Városi 
Kábítószerügyi 
Fórum 
folyamatos 
működése 2013 
évben 

200 000 Ft 200  000 Ft 50 000 Ft 

 
Az elmúlt kilenc esztendőben összesen 33.488 547,- Ft pályázati támogatás és 
2.998.000 Ft önerő, éves átlagban 4.054.601 forint fordítódott a kábítószer-
problémák megelőzésére, kezelésére Szentesen.  
 
 
A források a pályázati tartalmak mentén, az alábbi főbb területeken kerültek 
felhasználásra: 

 Szakemberek képzése 
 Szülők, diákok képzése 
 Helyi kutatások, felmérések 
 Éjszakai alternatív programok fenntartása 
 Prevenciós rendezvények támogatása 
 Komplex prevenciós programsorozatok 
 Kiadványok készítése 
 Tárgyi eszközök beszerzése 
 Szakkönyvtár médiatár létrehozása 
 Konferenciák 

 
 
 
 

2. Európai Uniós pályázatok 
 

A drogalternatíva programok hosszú távú biztonságos működtetése érdekében 
pályázatot nyújtottak be a TÁMOP 5.2.5. B komponensére, melyben az alábbi 
tevékenységekre pályáztak: 
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B.2.1. Egyénre szabott, közoktatási intézményen kívül zajló, közösségi alapú, drog-
prevenciós alternatív programok 

B.2.1.1. Ifjúsági klub 
B.2.1.1.1  „Pepita Macska” Ifjúsági Klub délutáni működése – Ifjúsági igényekre, 

önkéntességre és kortárssegítésre épülő értékmegőrző komplex szabadidős 
programok és önsegítő tankör (pl. extrém sportok megismerése, kipróbálása - a Klub 
új programja) 

B.2.1.1.2. „Pepita Macska” Alkohol és Drogmentes Ifjúsági Klub hétvégi éjszakai alternatív 
programjainak működtetése (meglévő program fejlesztése) 

B.2.1.1.3. Graffiti klub 
B.2.1.2. Sportesemények, éjjeli sportrendezvények  
B.2.1.2.1. „St. Jupát kalandsport programsorozat 
B.2.1.2.2. Éjszakai sportesemények szervezése – teremfoci, tájékozódási sportágak stb. 
B.2.1.3. Filmvetítés, előadások 
B.2.1.3.1. Filmvetítések, felolvasóestek, előadások fiatalok által javasolt témákban 

(sport, kultúra, egészség, zene, művészetek, munka világa stb.) havonta 1 
alkalommal. 

B.2.1.3.2.  Prevenciós tematikus csoportprogramok – Három témakörben (alkohol, drog, 
bűnözés) prevenciós filmek feldolgozására épülő, meghatározott ifjúsági közösségek 
számára biztosított programok.  

B.2.1.4. Élménypedagógiai foglalkozások  
B.2.1.6. Kreatív foglalkozások, drámapedagógiai foglalkozások, stb.  
B.2.1.6.1. "Eleven csoport" Viselkedéskorrekciós csoport magatartásproblémával küszködő 

fiatalok számára 
B.2.1.6.2. " Coping Cat” csoport szorongó serdülők számára  

B.2.2. Veszélyeztetett fiatalok számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó 
tematikus csoportok  

B.2.2.1. Énképkorrekciós csoport  
B.2.2.2. Önismereti csoport  
B.2.2.3. Anonim Szenvedélybetegek Klubja - szenvedélybetegséggel érintett fiatalok 

csoportja  
B.2.2.4. Kulcskompetenciát (matematikai) fejlesztő csoport 
B.2.2.5. Kulcskompetenciát (nyelvi, anyanyelvi) fejlesztő csoport 
B.2.2.6. Kulcskompetenciát (természettudományi) fejlesztő csoport 

 
A pályázat első körben elutasításra került, majd a kiíró hibája miatti kétszeri 
fellebbezést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta és 2002 őszén 
utasította a pályázatkezelőt (ESZA), hogy a pályázatot helyezze vissza a státuszának 
megfelelő helyre. Ez azóta sem történt meg, a pályázat futamideje pedig időközben 
lejárt, így a tervezett programok utólagos megítélés esetén sem valósíthatók már 
meg ebben a projektben. 
 
Biztonságos közösségek címmel TÁMOP-5.6.1.B-12/2 pályázati konstrukcióra 
az alábbi céllal nyújtottak be pályázatot 2012. évben: 
 
„Projektünk hosszú távú célja a Szentes városában a bűnelkövetés, áldozattá válás 
szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak segítése, a 
rendőrség és a nevelési oktatási, gyermekvédelmi, és a civil világ szervezeteinek 
együttműködésén keresztül. A pályázatunk kiemelt célja e veszélyeztetett korosztály 
áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a normaszegéssel járó 
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társadalmi hátrányok csökkentése, valamint integrációs esélyeik növelése. 
Tevékenységünk eredményeként a szakterületek közötti együttműködések alakulnak 
ki, rendszeressé válik az iskolai erőszakkal foglalkozó szakterületek között 
esetmegbeszélések egyeztetése, értékelése. A területen dolgozó szakemberek (35 
fő) részesül képzésben, mellyel hosszútávon szeretnénk biztosítani a hatékony 
megelőző munkát. Projektünk közvetlen célja az iskolán belüli és kívüli programok 
segítségével csökkentse a bűnelkövetővé, áldozattá válás esélyét. A megvalósuló 
programok során a fiatalok interaktív és játékos sportfoglalkozások közösségi 
élményen túl önismeretre, önfegyelemre is szert tehetnek, melynek hatására 
könnyebben birkóznak meg a mindennapok nehézségeivel. Ismerjék meg a 
helyreállító módszereket, és tanulják meg ezek alkalmazását a mindennapi életük 
során. A gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek jól hasznosítható, 
könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket szerezzenek arról, 
hogyan oldhatóak fel a konfliktusok erőszakmentes eszközökkel.  
Az iskolai előadások rendszeressé tételével a 10-16 éves városunkban tanuló 
korosztályt lefedjük, ismereteiket bővítjük, elősegítve az információk hiányából adódó 
elkövetővé, vagy áldozattá válásuk megelőzését. Az iskolai erőszak visszaszorítása 
érdekében kortárssegítőket és mediátorokat képzünk ki (40 fő) a kockázati csoportba 
tartozó fiatalok számára képzéseket, éjszakai klub és sportfoglalkozásokat, családi 
programokat, táborokat szervezünk azzal a céllal, hogy a szabadidejüket 
strukturáljuk, és pozitív mintát közvetítsünk.” 
 
A pályázat magas szakmai pontszámot ért el, de szintén elutasításra került. 
 

3. 2012-ben a KEF szervezésében és koordinálásával megvalósult programok: 
 
1. Pepita Sportesték 10 alkalommal 2011. november 1.- 2012. március 31. a Papp 

László Városi Sportcsarnokban péntek későesti időpontban megvalósult 
egészségmegőrző program. Alkalmanként 60-85 fő jelent meg a rendezvényeken. A 
rendezvényen szociális munkások anonim tanácsadást biztosítottak. 
 Célcsoport: kockázati csoportba tartozó fiatalok. Szegregátumban élő fiatalok és 
családjaik, állami gondoskodás keretében élő gyermekek és fiatalok. 

2. Pepita Kupa labdarugó torna két alkalommal. 2012. január, és december hónapban. 
Általános és középiskolás gyermekek és fiatalok részére. Látogatottsági adatok 120 
fő/alkalom. 

3. Családi Sporthétvége két alkalommal. 2012. április- május hónapban. Résztvevők 
száma: 170-200 fő/alkalom. 
Sportolási, túrázási lehetőségek, kézműves foglakozások biztosítása mellett 
lehetőséget biztosítottak  személyes tanácsadásra, és szakmai előadásokat 
hallgathattak meg a résztvevők. 

4. Pepita Klub éjszakai működtetése 2012. június 30-ig. Forráshiány miatt jelenleg az 
éjszakai klub nem működik. A klub látogatottsága alkalmanként 35-50 fő között 
mozgott. Elsősorban kockázati csoportba tartozó fiatalok látogatták. 

5. Táncház 6 alakalommal 2012. január – 2012. júniusa között. Látogatottsági adatok: 
110 -130 fő/alkalom. 

6. Közbiztonsági nap. 2012. május. Célcsoport 350 általános iskolás gyermek, akik a 
tanév folyamán a Szentesi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési programjában részt 
vettek. Közös rendezés a Polgármesteri Hivatallal és a Rendőrkapitánysággal. 
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7. Regionális Konferencia megrendezése „Stratégiák” címmel. 2012. február,  80 fő a 
Dél-alföldi régióból. A konferencia célja volt, hogy a régióban működő KEF-ket 
tájékoztassák az új Nemzeti Drogstratégiáról. 

8. Szakmai konferenciák látogatása 4 alkalommal. Országos KEF és Drogmegelőzési 
konferenciák. 

9. Szakmai tanácskozás Szigligeten, a szentesi szakemberek részére - 2012. május 5-
6. 

10. Egészség hét támogatása (Vöröskereszt) 2012. április hónapban. Városi és megyei 
elsősegélynyújtó és csecsemőápolási verseny, rajzpályázat. A Születés hete 
rendezvény középiskolásoknak tartott felvilágosító eladás támogatása. 

11. Szülői kompetenciafejlesztő drog-megelőző tréning. 20 szülő és pedagógus képzése. 
2012. április 28-29-30. 

12. Közterületen tartózkodó fiatalok szórakozási szokásainak felmérése. Mintegy 90 fő, a 
szabadidejét a közterületeken töltő fiatallal készített strukturált interjú felvételére 
került sor, melyben a fiatalok szórakozási szokásai mellett egészség-magatartásukra 
is rákérdeztek a kérdezőbiztosok. A programban önkéntes fiatalok vettek részt és a 
felmérés összefoglalóját, melyet kiadvány formájában is megjelentettek, ők állították 
össze. A felmérés célja az volt, hogy a kérdőíves felmérésekkel nem elérhető, de 
kockázati csoportba tartozó fiatalokról is legyenek információk a későbbi 
szolgáltatások tervezéséhez. 

13. A VOLÁN jelzése alapján a Busz-pályaudvar dolgozóival és a Rendőrkapitányság 
szakembereivel együttműködve, az iskolakerülő gyermekek felderítésének és 
felmerülő problémák kezelésének megszervezése és lebonyolítása három turnusban, 
melyek több héten keresztül tartottak.  

14. Szakmai anyagok feltöltése és elérhetővé tétele a Közösségi tér honlapjáról. 
http://kozter.cssk-szentes.hu/ 

15. Pályázati ajánlás a KAB-ME-A iskolai prevenciós programokhoz. A Kiss Bálint 
Református Általános Iskola, valamint a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
részére. 
 
2013. évi tervek 
 

1. Szenvedélybetegeket segítő szolgáltatásokat bemutató kiadvány megjelentetése. 
2. Közbiztonsági nap megszervezése. 
3. Ajánlás és együttműködés a Rigó Fészek Alapítvány KAB-GY-12-10143 kódszámú 

„És nekik ki segít” című  egészségfejlesztési-drogmegelőzési pályázatához. 
 
Célzott prevenció 
 
Mint a pályázatokat bemutató táblázatból látszik a 2013. évre csupán 250. 000,-Ft áll 
a KEF rendelkezésére a kábítószerügy területen, melynek oka a pályázati források 
2012-2013. évi beszűkülése, melyben pozitív irányú változás nem várható.  
 
Sajnos a már megszokott és látogatott programelemek nem tudnak emiatt 
megvalósulni. Elsősorban a hátrányos helyzetű, a kábítószer-fogyasztás 
szempontjából kockázati csoportba tartozó fiatalok (telepi környezetben és állami 
gondoskodásban élő gyermekek fiatalok) számára biztosított éjszakai sportolási 
lehetőségek megszűnése jelent problémát. 
 



 64

 A program a kábítószer-fogyasztás szempontjából kritikus időpontokban jelentett 
egészséges alternatívát a fogyasztásnak kitett gyermekek számára (ők szociális 
körülményeik miatt a fizetős sportolási lehetőségeket nem tudják igénybe venni). E 
program nagy elfogadottságra talált körükben, a lehetőség iránti szükségletet 
folyamatosan jelzik.  
 
A programelem kéthetenkénti biztosításának költségét a terembérlet jelenti, ami 
óránként 8.100,- Ft. Éves szinten kétheti rendszerességgel 1,5 órás időtartamban 
ennek összege 279.450 Ft lenne. Ha a nyári szünet utáni időszakot számítjuk, úgy 
2013. szeptember 1 - december 31. között heti rendszerességgel 194.400 Ft, míg 
kétheti rendszerességgel ugyanerre az időszakra 97.200 Ft költséget jelent. 
 
Iskolai szintéren megvalósuló drog prevenciós tevékenység lehetőségei 
 

A) 2013. szeptemberétől, a már akkreditált egészségmegőrző programok 
költségvetésből történő drogprevenció finanszírozása. Ezek költségvonzata azonban 
csak az akkreditálási folyamatot követően realizálódik.  
Az iskolai szintéren megvalósuló prevenciós programok is pályázati 
finanszírozásúak, így a források szűkülésével egyre kevesebb iskola számára 
hozzáférhető, azaz nem garantálható, hogy minden szentesi gyermeket elérnek az 
iskolában a programok. 
 

B) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 180/ 2011. (VII.04.) Kt. 
határozatával döntött a 8. osztályosok elsősegélynyújtás oktatásáról. A nyolcadik 
osztályok számára kötelezővé tette heti egy óraszámban az oktatást, melyeket 
magasan képzett mentőtisztek vezettek. A program óraszámának emelésével 
kifejezetten a szenvedélybetegségek témaköre is feldolgozhatóvá válna a 8. 
évfolyamos diákok számára. A programban a drogambulancia és Családsegítő 
Központ szakemberei is szívesen részt vennének. Ennek előnye, hogy felmenő 
rendszerben azonos tartalommal minden diák számára elérhető az iskolai szintéren a 
prevenciós szolgáltatás. Másik előnye, hogy költségkímélőbb megoldás, mint a 
vásárolt szolgáltatások.  
 

C) A Szentesi Rendőrkapitányság rendszeres bűnmegelőzési foglalkozásokat tart az 
iskolákban melynek szerves része a kábítószerekkel kapcsolatos problémák 
megbeszélése, így a gyerekek mind egészségügyi, mind rendészeti szempontból 
részesülnek prevenciós szolgáltatásban. 
 

 
V. fejezet 

 
Felügyeleti szervek tapasztalatai 

 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint a  működési 
engedélyeket kiadó felügyeleti szerv  megállapítása szerint a városban működő 
gyermekvédelmi intézmények működése a jogszabályoknak megfelelő.  
 
Az intézményekben magas színvonalú szakmai munkát végeznek, a kötelezően 
alkalmazandó dokumentumokat precízen, pontosan vezetik. A szakemberek 
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naprakész információval rendelkeznek, feladatukat lelkiismeretesen és hatékonyan 
végzik.  
A Kormányhivatal szakreferense részt vett ez évi tanácskozáson is, melyről megyei 
szinten is elismeréssel beszélt, és példa értékűnek tartotta a helyi összefogást, és 
magának a tanácskozásnak a lebonyolítását is. 
 

VI. fejezet 
 

Gyermekvédelmi tanácskozás, a jövőre vonatkozó feladatok 
 

Az eddigiekben leírt éves tapasztalatok, történések megvitatására került sor a  
törvényi szabályozásnak megfelelően 2013. március 27-én a gyermekvédelmi 
jelzőrendszerben dolgozók éves tanácskozásán.  
 
A tanácskozáson jelen voltak a jelzőrendszer tagjai:  óvodai, iskolai, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősök, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, a házi 
gyermekorvosok képviselője, védőnők, a rendőrség, a gyámhivatal a szociálpolitikai 
osztály munkatársai. 
Jelen volt Dr. Dubecz György gyermekjogi képviselő, Sebők Antal a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala munkatársa, Dr. Patakiné Csurgó 
Ildikó a Szentesi Városi Ügyészség vezetője. 
 
Az alábbiakban jegyeztük fel a gyermekvédelmi tanácskozás során, - a 
jelzőrendszeri tagok részéről megfogalmazott jelzéseket, problémákat, hozzá fűzött 
javaslatokat. 
 
Felvetett problémák, megoldási javaslatok 
 

 Az iskolaorvosi szobák még mindig nem megfelelőek teljes egészében 
egyik iskolában sem. 

 A kiszűrt gyermekek egy része nem veszi igénybe a szakorvosi vizsgálatot. 
 A büfékbe visszatértek az egészségtelennek nevezhető áruk, mivel nincs 

ellenőrzés. 
 Kiskorúak alkoholfogyasztása általában nagy probléma, és növekszik. A 

középiskolások több, mint 20%-a napi rendszerességgel fogyaszt alkoholt. 
 Nem csökken a dohányzás az érintett populációban, miközben a 

következményes egészségügyi problémák egyre fiatalabb életkorban 
jelentkeznek. 

 Kiskorúak szórakozóhelyen tartózkodása még mindig súlyos probléma.  
 Probléma az energiaitalok fogyasztása. Ennek több oka is van: ugyanis a 

fiatalok jó része a rendszeres bulizás, illetve számítógépezés miatt nagyon 
keveset pihen éjjel. Ezt kompenzálandó isszák sokan az energiaitalt, az 
ostobábbak pedig heccből, nagyobb mennyiséget, mely felpörgeti őket.  

 Továbbra is utcán futják a gyerek az iskolakört, szinte mindig tanári 
felügyelet nélkül!  

 Egyre több lehet a magántanulók száma. Közöttük vannak iskolai 
kezelhetetlen magatartás miatt magántanulóvá váltak, illetve a 
számítógép-függő és  iskolafóbiás gyermekek és fiatalok. 
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 A külváros elhanyagolt telkein a gyomok burjánzása évről-évre súlyos 
pollenterhelést okoz. Különösen szembetűnő ez a Kertváros Csongrádi 
úttal szomszédos nagy kiterjedésű ápolatlan területén.  

 Ingyenes DSGM torna (OEP által finanszírozott)  
 Fejlesztőpedagógus (korai fejlesztés!), pszichológus hiánya 
 Logopédiai ellátás ne csak nagycsoportos kortól legyen 
 Gyermek-nőgyógyászati szakrendelés és Tini ambulancia szükségessége 
 Gyermek fogszabályozás városi szinten való megoldása 
 Az SNI gyerekek ellátása kikerül a szakszolgáltatások közül. Tekintve, 

hogy az SNI gyerekek létszáma a városban nagyon magas, fontos, hogy 
mind az óvodákban, mind az iskolákban kerüljenek alkalmazásra az előírt 
óraszámban gyógypedagógus szakemberek.  

 
Az orvosi igazolások ellenőrzőbe történő bevezetésére minden érintett pozitív 
visszajelzést adott, elérte célját, a vidéki, de Szentesre járó iskolások esetében a 
más településen rendelő gyermekorvos is megteszi az ellenőrzőbe történő 
bevezetést.  
 
Javaslat, hogy maradjon egyelőre a rendszer, bár a Pollák Antal Szakközépiskola 
még év elején javasolta ennek elektronikus úton való regisztrálását, arra tekintettel, 
hogy  Ők elektronikus naplót vezetnek. 
 
Magántanulóság kérdése nem jelent nagy problémát a településen, hiszen az 
iskolával, szülővel egyeztetett módon zajlanak ennek vizsgálatai, és csak kifejezetten 
indokolt esetekben kerül rá sor. Nem nőtt a számuk, viszont minden esetben 
betöltötte funkcióját, célját egy komoly kontroll mellett. 
 
Gyermekek szakorvosi ellátásba jutása a szülő elhanyagoló magatartása okán 
mulasztásokat vet fel (szemüveg, fogszabályozó, vérnyomásmérés, stb.) Ilyen 
esetekben a gyermekorvos jelezzen a gyermekjóléti szolgálat felé. 
 
Javaslat, hogy a gyermekjóléti szolgálat rövid tájékoztatót, szóró anyagot készít az 
orvosok részére, melyet a beutalóval együtt a szóbeli tájékoztatás mellett átnyújt a 
gyermekorvos a szülő részére, ezzel is külső motivációval vagy presszióval erősítve  
a kért feladatok ellátására. 
 
A gyermekorvosok részéről akadozó a kommunikáció, rendelési, csecsemő 
tanácsadási időpontjuk leköti őket, így esetkonferencián, személyes konzultáción 
nem tudnak részt venni. Véleményeik, tapasztalataik nehézségek árán jutnak el a 
szolgálathoz. 
 
Megoldás lehet, hogy a gyermekjóléti szolgálat biztosítani fogja a péntekenkénti 
egészségügyi team-et, ami 12.00-14.00-ig tervez. Emellett az egyéb jelzőrendszeri 
tagok eddigi lehetősége a „nyitott kapuk” megmarad, tehát továbbra is várják a 
konzultácíóra, esetmegbeszélésre, egyeztetésre érkező segítő, nevelő, oktató 
szakmák képviselőit. 
 
A kisgyermekek úszásoktatását, vízhez szoktatását az óvodában nagyon 
célszerűen meg tudták oldani a Tisztasági Fürdő keretein belül, nem volt tömeg, a 
kicsikre jól oda lehetett figyelni. Kivétel nélkül hiányolják, hiszen van olyan 
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kisgyermek, akinek más úton a szülők nem is tudják biztosítani a korai vízhez 
szoktatást, úszást. Kompromisszumos megoldással (ami még nem sérti a gyermekek 
egészségét) visszaállítani a lehetőséget, vagy más úton egy tanmedencés oktatásra 
fenntartott, és természetesen elérhető árú (a strandon magas a belépő díj ehhez) 
szolgáltatást kellene biztosítani. 
 
Gyermekkorúak alkohol és dohány fogyasztása kapcsán elkeserítő információkat, 
híreket közölnek maguk a fiatalok a különböző italkimérő, árusító helyekről. 
Kiszolgálják őket. Két pontot biztosan említettek, a gyermekjóléti szolgálat személyes 
konzultáció során az illetékesekkel egyeztetéseket kezdeményez.   
Javaslat, hogy ezen helyek szigorított ellenőrzése nagyon hangsúlyos legyen, és 
preventív jelleggel az egyéb más helyen történő ellenőrzés is. 
 
A gyermekotthonba, Szentesre került speciális szükségletű gyermekek/fiatalok 
számos személy elleni erőszakos bűncselekményt követnek el. (pl. rablás, zsarolás, 
testi sértés..stb.) A rendőrség heti rendszerességgel jár a Rigó Alajos 
Gyermekotthonba, ami sem a közelmúltban, sem pedig a régmúltban nem volt 
jellemző.  A fő ok, hogy ezek a fiatalok nem a számukra adekvát intézménybe 
kerültek elhelyezésre, és a megyében megszüntetett speciális elhelyezést biztosító 
otthonok feladatellátását ez az intézmény nem tudja biztosítani.  
 
A Rendőrkapitányságon regisztrált, bejelentett bűncselekmények havi statisztikájánál 
jól kimutatható, hogy az elkövetések 30%-át ezek a gyermekotthonban élő fiatalok 
hajtják végre. 
 
A Szentesen jól működő szakellátás rendszere könnyen megbomolhat, ami károkat 
okozhat a gyermekek fejlődésében és ez a helyzet a szakemberek meglátása szerint 
nem szolgálja azon gyermekek érdekeit, akik eddig egy nyugodt kiegyensúlyozott 
légkörben kapták meg a helyettesítő gondozást. 
 
Szintén jelzett a kórház gyermekosztályának vezető orvosa is, hiszen a szuicid 
szándékkal hozzájuk kerülő gyermekek jellemzően az otthon lakói. Ez a 
magatartásforma a tinédzserek körében a kortársak hatása okán példaértékű és 
követendő, ami sem a saját korosztályuknak, sem pedig a kisebb átmeneti nevelt 
(otthonban nevelkedő kisgyermekeknek) nem fejlődésük pozitív irányát jelentik. 
Mivel a gyermekotthon nem önkormányzati fenntartású intézmény, a felmerült 
problémával kapcsolatosan a  Gyermekjóléti Szolgálat  a Kormányhivatalt a 
jelenlegi helyzetről írásban is tájékoztatni fogja.  
 
Összegzésként a fentebb leírtak alapján elmondhatjuk, hogy a város a törvényi 
kötelezettségeinek eleget tesz, a szakemberek a minél hatékonyabban működő 
ellátási rendszer megteremtésén dolgoznak. Ehhez viszont nem elég egyedül a 
kiépített gyermekvédelmi rendszer, szükség van elsősorban a családra, az 
oktatásban dolgozó szakemberekre, és a helyi közösségre.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a következő 
határozati javaslat  elfogadására: 
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……/2012. (V.16.) 
Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

 
H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében 
megtárgyalta a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról szóló 
beszámolót és a feladatok 2012. évi ellátását megfelelőnek értékeli.  
A beszámolóban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével a gyermek- és 
ifjúságvédelem területén a Képviselő-testület az alábbi feladatok megvalósítását tűzi 
ki célul: 
 

1. A védőnői szolgálat, valamint a házi gyermekorvosok jelzése alapján egyre 
több egészségügyi problémát fedeznek fel: elhízás, magas vérnyomás, 
mozgásszervi megbetegedések. A legnagyobb gond az, hogy a kötelező 
szűréseken kiszűrt gyermekek nem jutnak el a megfelelő szakorvosi 
vizsgálatra, így a korrekció sem történhet meg. A Képviselő-testület felkéri a 
gyermekvédelmi felelősöket, hogy éljenek jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat 
felé, ha a szülő ezen kötelezettségét nem teljesíti, a gyermekjóléti szolgálat 
pedig a szükséges lépéseket tegye meg. 

           Felelős: gyermekorvosok, gyermekvédelmi felelősök, gyermekjóléti szolgálat 
           Határidő: folyamatos 
 

2. Jelzőrendszeri megbeszéléseken, a gyermekvédelmi tanácskozáson felmerült 
a gyermekek étkeztetésének helyzete. A feladatot a Központi 
Gyermekélelmezési Konyha látja el. A szülők, valamint a gyermekek 
elmondása szerint – amit egyébként a pedagógusok is alátámasztanak – az 
étel minőségileg és mennyiségileg is kívánni valót hagy maga után. A 
Képviselő-testület felhívja az érintett szakosztályok, valamint a  konyha 
vezetőjét, tekintsék át a konyha jelenlegi működését a gyermekek 
szükségleteinek megfelelő étel elkészítése érdekében. 

                  Felelős: intézményvezető, érintett szakosztályok 
     Határidő: azonnal és folyamatos 
3. A Kábítószeregyeztető Fórum a továbbiakban is éljen azokkal a pályázati 

lehetőségekkel, melynek keretében az iskolai előadások rendszeressé 
tételével a 10-16 éves, a  városunkban élő és itt tanuló korosztály ismereteit  
bővíthetik, elősegítve az információk hiányából adódó elkövetővé, vagy 
áldozattá válásuk megelőzését. 

4. A családok átmeneti otthona csak átmeneti ideig tartó segítségnyújtásra 
alkalmas, nem képes a szociális bérlakások hiányának pótlására. Rövid idő 
alatt nem lehet a családok lakhatási gondjait megoldani, így az átmeneti 
intézményből ritkán lehet sikeresen kigondozni a családokat. A Képviselő-
testület felkéri a Szociális Bizottságot, hogy a felszabaduló, alacsony rezsijű 
önkormányzati bérlakások kiutalása esetén fokozott figyelmet fordítson az 
intézményi ellátásban részesülő lakásigénylőkre. 
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5. A Képviselő-testület felkéri a gyermekvédelmi jelzőrendszerben dolgozó 
szakembereket, hogy a megfogalmazott  feladatok teljesítése érdekében a 
továbbiakban is szorosan működjenek együtt.  

 
A határozatról értesítést kapnak: 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
4. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda   
5. Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálat Szentes, Ady E. u. 10. 
6. Központi Gyermekélelmezési Konyha Vezetője Szentes, Jövendő u. 6. 
7. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 
8. Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentes, Vásárhelyi út 12. 
9. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály – Helyben 
10. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési Irodája – Helyben 
11. Szentesi közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya – Helyben 

 
Szentes, 2013. május 2. 
 
 
 
                                                                                 Dr. Sztantics Csaba 
                                                                              jegyző felhatalmazásával 
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