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S z é k h e l y é n 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § 
(6) bekezdése értelmében a helyi 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 értékelésnek tartalmaznia kell elsősorban: 
 

• 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 városi gyámhivatal hatósági intézkedéseit, feladatait, 
• a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, 
• bűnmegelőzésben való részvétel, 
• felügyeleti szervek tapasztalatai, 
• jövőre vonatkozó célok. 

 
Szentes város demográfiai adatai a 0-18 éves korosztály összetételére vonatkozóan:  
 
 2004. 2005. 2006. 
Korcsoport 

szerint 
fiú leány együtt fiú leány együtt fiú leány együtt 

0-3 544 451 995 531 454 985 524 480 1004 
4-6 441 413 854 424 373 797 420 352 772 
7-14 1418 1423 2841 1373 1389 2762 1312 1322 2634 
15-18 778 702 1480 781 708 1489 811 723 1534 

Összesen 3181 2989 6170 3109 2924 6033 3067 2877 5944 
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A gyermekek védelmét biztosító ellátások: 
 
1)  pénzbeli és természetbeni ellátások 

• rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
• rendkívüli 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 
látja el a jegyzői gyámhatósággal kapcsolatos feladatokat is. 
 
2006. évben kiskorúak segélyezésével, valamint a jegyzői gyámhatósággal kapcsolatban 5663 
db iktatott ügyirat keletkezett és 3185 határozat született. 
 
2006. január 1-től  alakult át a gyermekvédelmi támogatások rendszere, mivel megszűnt a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás önkormányzat által történő folyósítása, összege 
beépült a családi pótlékba. Helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapítása lépett, mellyel a szülők ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak 
a továbbiakban is, mint amikor a pénzbeli támogatást is az önkormányzattól kapták. 
 
A nagykorú fiataloknak, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való 
jogosultságuk 2005. december 31-én fennállt, azoknak 2006. augusztus 31-ig az 
önkormányzat folyósította a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. 
 
A kedvezményre való jogosultság megállapításának összeghatárai 2006. évben kétszer is 
változtak, amely jelentős többletmunkát igényelt. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapított meg a jegyző 
abban az esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem nem haladta 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át ( 2006. évben 28.380,-
Ft). Az egy főre jutó összeghatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 
%-a (2006. évben 30.960) volt,  

• ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozta, 
• ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 



 3 

• ha a nagykorú 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. 

 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kor szerinti megoszlása: 
A 2004-2005. évi adatok a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőket 
tartalmazza. 
 
Gyermekek 
száma kor 
szerint 

6 évesig 7-14 évesig 15-18 évesig 19 év felett Összesen 

2004. évben 588 882 298 100 1868 
2005. évben 483 928 318 99 1828 
2006. évben 403 713 296 88 1500 
 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  családok száma a gyermekek száma 
szerint: 
A 2004-2005. évi adatok a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőket 
tartalmazza. 
 1 

gyermekes 
család 

2 
gyermekes 

család 

3 
gyermekes 

család 

4-5 
gyermekes 

család 

6 vagy 
több 

gyermekes 
család 

Összesen 

2004. év 335 311 174 72 10 902 
2005. év 493 303 148 53 11 1008 
2006. év 395 231 123 47 9 805 
 
2006. január 1-vel minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság 
megszünt, és az új jogszabályi feltételek alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot kellett megállapítani. 1569 esetben került sor megállapításra, és 69 esetben 
kellett a támogatást megszüntetni a magasabb egy főre jutó jövedelem miatt, valamint több 
esetben azért, mert a nagykorú gyermek tanulmányait befejezte. 
 
 
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. 
 

2006. január 1-jétől különböző támogatási összegeket állapítottunk meg, majd 
jogszabályváltozás miatt 2006. április 1-jétől egységesen a nyugdíjminimum 22 %-ban került 
meghatározásra a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege, így annak megfelelően 
kellett rendelkezni. 
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A családokat abban az esetben, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a 
nyugdíjminimum 20 %-kal növelt összegét, amely 2006. évben 30.960,-Ft  volt, az 
önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítette. Ellentétben a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával, itt van 
lehetőség méltányosságra, így egyedi elbírálás alapján minden rászoruló kaphat segítséget. 
 
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.  
 
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott 
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 
135/2006. (VI.22.) Korm. rendelet értelmében 2006. évben is megszervezésre kerülhetett a 
nyári gyermekétkeztetés. A rendelet értelmében a települési önkormányzatot szociális célú 
étkeztetésre állami hozzájárulás illette meg. 
A nyári étkeztetésre azok az önkormányzatok voltak jogosultak, amelyek a meghatározott 
időszakban vállalták, hogy a gyermekek számára legalább 1 hónapig folyamatosan napi 
egyszeri melegétkeztetést biztosítanak. A Bölcsőde, valamint a Központi Gyermekélelmezési 
Konyha segítségével került megszervezésre  ez az ellátás, amely 187 gyermek nyári étkezését 
tette lehetővé. 
 
Ugyancsak természetbeni ellátás keretében kaptak a családok  élelmiszerutalványt, 
gyógyszert, ezzel is biztosítva a valóban célszerű felhasználást. 
2006. évben rendkívüli támogatás 1448 gyermek részére került megállapításra, ebből 512 
esetben természetbeni, 538 esetben pénzbeli segítséget nyújtott az önkormányzat. 398 
gyermek esetében került megállapításra napközi térítési díjhoz támogatás. Természetesen a 
számok között vannak átfedések, hiszen az igényekhez igazodóan került megállapításra a 
támogatás, amely gyermekenként éves viszonylatban 19.950,-Ft támogatást jelent. 
 
A helyi rendelkezések értelmében szociális rászorultságtól függően önkormányzati 
ösztöndíjat  kaphattak azok a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok, akik anyagi 
helyzetüknél fogva erre rászorultak. A támogatás összege maximum 30.000,-Ft. 2006. évben 
167  fiatal kapott ilyen típusú  támogatást. 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) 
Korm. rendelet 2006. június 1-jén  hatályba lépett rendelkezése értelmében az a gyermek, 
akinek szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezték be, és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 
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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. 
 
2006. évben 220 gyermek esetében állapítottuk meg, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. 
 
 
 

A jelzőrendszer és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
 

A védőnői szolgálat, valamint a házi gyermekorvosok szorosan kapcsolódnak a 
gyermekvédelmi rendszerhez. 
2006. évben 1677 gyermeket gondoztak, ebből 111 gyermek esetében észleltek problémát, 
amikor jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. Ilyenek: 

• nem kívánt terhességből született gyermek + titkolt terhesség, 
• szociális veszélyeztetettség, 
• nem megfelelő lakáskörülmények, 
• alkoholizmus, 
• gyermekek elhanyagolása, 
• hanyag szülői magatartás. 

  
Szűrővizsgálatokat, tisztasági vizsgálatokat, védőoltások szervezését, lebonyolítását, 
adminisztrálását szervezték 2006. évben is,  – melyek esetében nehézségeket okoz az, hogy a 
kiszűrt diákok nem jelennek meg a szakrendeléseken. 
 
A leggyakrabban előforduló betegségek körében jelentős eltérés a körzetek között nincs, 
jellemzően a légúti megbetegedéseket, vírusos és bakteriális infekciókat jelölték meg.  
A gondozás alatt álló gyermekek leggyakoribb betegségei: 

• allergia, 
• magas vérnyomás, elhízás, 
• mozgásszervi problémák, 
• érzékszervi problémák, 
• pszichés problémák, amelyek általában  viselkedési, magatartási problémaként 

jelentkeznek. 
A megbetegedések fő okaként a házi gyermekorvosok legtöbb esetben a helytelen 
táplálkozást, egészségtelen életmódot, a környezetszennyezést, a szülők nem megfelelő 
gondoskodását, az ismeretek hiányát, a rossz szociális körülményeket, családon belüli 
feszültségeket jelölték meg.  
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A cselekvés fő irányainak a következőket jelölték meg: 
1. ismeretterjesztés nem csak a felnőttek körében, hanem a gyermekek között is, 
2. szabadidős tevékenységek szervezése, alapvetően az egészséges életmódhoz 

köthetően, 
3. több személyes konzultációt a szakemberek között, 
4. jelenleg egy fő gyógytornász nyújt segítséget, sokkal több óraszámban lenne szükség a 

tevékenységére. 
 
A gasztroenterológiai szakrendelés tapasztalatai alapján elmondható, hogy emelkedő 
tendenciát mutat az ételallergiás gyermekek száma, a speciális diéták elkészítésére alkalmas 
jól felszerelt konyhára van szükség, ami az egyedi igényeket is ki tudja elégíteni, kicsi adag 
számban is képes főzni.  
Az iskolai büfék kínálatának vizsgálata is megtörtént, ami eltéréseket mutat az egyes 
intézmények  között, sajnos a kontroll itt is kisiklik, mert a környező kisboltok átveszik a büfé 
szerepét, itt nem lehet a kínálatot szabályozni. 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának első pillére a bölcsőde. Szentes Város Bölcsődéje 60 
férőhelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek nappali felügyeletét, gondozását. Az 
intézmény ezen felül óvodás, kisiskolás gyermekek részére ételallergiás étkeztetést, időszakos 
és házi gyermekfelügyeletet biztosít. A szülőkkel folyamatos, napi kapcsolatban vannak, így a 
problémákat azonnal meg tudják beszélni. 
 
Az óvodai gyermekvédelem területén az utóbbi évekhez hasonlóan legtöbb helyen megbízott 
gyermekvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi munkát, néhány intézményben az 
intézményvezető foglalkozik a felmerülő problémákkal. 
Munkaköri leírás alapján dokumentációt vezetnek a veszélyeztetett, a védelembe vett 
esetekkel kapcsolatban. Nyílván tartják az étkezési támogatásban részesülő és valamilyen 
okból hátrányos helyzetű gyermekeket.  Mindenütt van lehetősége a szülőknek arra, hogy 
igényeik szerint  fogadóórán, vagy egyeztetett időpontban az intézmény arra alkalmas 
helyiségében beszélgessenek a felmerülő gondokról.  
Az intézményektől kapott információk alapján megállapítható, hogy a gyermeklétszám tovább 
csökkent.  
Továbbra is sok az anyagi okok miatt hátrányos helyzetű gyermek, ennek fő okai az  alacsony 
keresetek, munkanélküliség, vagy több kiskorú van a családban. Úgy is mondható, néhány 
családban a „gyermekek az első számú jövedelem termelők” az utánuk kapott különböző 
támogatások  révén. 
A veszélyeztetettek aránya az előző évekéhez hasonló, nincs jelentős változás. A törvényi 
szabályozás változása miatt immár halmozottan hátrányos kategóriát is nyilvántartanak.  
Egyre többször találkoznak  a szülők részéről átgondolatlan életvitellel, pld. nagymértékű 
eladósodás a különböző hitelek felvétele miatt, a magas törlesztő részletek következtében sok 
esetben a gyermek óvodai étkezését sem tudják fizetni.  
A szülők nincsenek tisztában a gyermekek igényeivel, pszichés, mentális, lelki 
szükségleteivel. Egyre több - tapasztalatuk szerint- a nevelési probléma, az agresszív, 
érzelmileg elhanyagolt, magatartás zavaros gyermek.  
 
Az óvodákban szerveznek a szülőknek különböző programokat,  ahol gyermekneveléssel, a 
család, és a párkapcsolat működésével kapcsolatos hasznos információkat szerezhetnek. 
(Szülők klubja, Szülők akadémiája, szülői értekezletekre meghívott előadók, szakemberek) 
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Az iskolai gyermekvédelmi rendszer véleménye szerint a kedvezőtlen szociális, gazdasági, 
családi és iskolai hatások, az érték- és normaválság, az egyre több családban érzékelhető 
életvezetési problémák otthon éreztetik leginkább hatásukat és leggyakrabban a gyerekeken 
csapódnak le. 
A fentiek káros hatását tapasztalják az oktatási intézményekben a tanulók teljesítmény-, 
viselkedés-, és kapcsolatzavarainak formájában.  
A gyerekek minden problémája (szorongása, éhsége, agresszivitása, stb.) itt érzékelhető 
először, tehát az iskolai gyermekvédelem kell, hogy legyen az egyik legfontosabb 
jelzőrendszer. 
 
Egy általános iskola kivételével, mindenhol van gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az általuk 
észlelt problémák sokfélék. 
Egyre több család kerül nehezebb helyzetbe hétköznapi gondjai, megélhetési problémái miatt, 
ezért szaporodik a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 
gyerekek száma, annak ellenére, hogy a gyereklétszám fokozatosan csökken. Ezek a 
problémák az iskolában egyre fokozottabb formában éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a 
tanulók eredményeit, viselkedését.  
Nagyfokú a gyermekek elhanyagolása, nagy problémát jelent a szegénység és a 
munkanélküliség, általánosan tapasztalják  a tanulási és magatartási zavarral küszködő 
gyermekek számának növekedését. Megszaporodtak a családban a gyermekbántalmazások, 
illetve egyre több ilyen eset jut a tudomásukra. Gyakoribbak a lopások, verések, zsarolások, 
fenyegetések, megfélemlítések száma az elmúlt évekhez képest, több rendőrségi ügyben 
érintettek a tanulók felső tagozatban. Egyre nagyobb problémát jelent a lógás, csavargás, 
cigarettázás és a játéktermek látogatása, az alkoholfogyasztás szülők és nagyobb gyerekek 
részéről egyaránt.  
 
Az elmúlt évekhez képest nőtt a gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma, illetve a 
családlátogatások száma is, bár a nem érdeklődő szülők esetén ez gyakran kudarcba fullad, 
mert a szülő nem található meg. 
  
A jelenlegi rendszerben azonban az észleléstől a tényleges segítségadásig  még mindig több 
lépcsős és hosszú út vezet. Szükség lenne minden iskolában képzett szakemberekre: 
pszichológusra, fejlesztő pedagógusra, logopédusra, akik az iskolában időben tudnának 
segíteni. Az a  tapasztalat ugyanis, hogy a szülők nagy része nem szívesen viszi a gyermekét a 
Pedagógiai Szakszolgálathoz, illetve csak nagyon későn kap már időpontot a szakemberek 
túlterheltsége miatt. 
 
 
Gondot jelent az is, hogy a szülők eltávolodtak az iskoláktól. A segítségre szoruló gyermekek 
családjával kapcsolatban az a tapasztalat, hogy ha nem szociális helyzetük miatt kerültek a 
látókörbe, nem csak az iskolával elutasítóak, hanem sokszor a családgondozókkal is. Nem 
segítségnyújtásként élik meg ezeket a helyzeteket, hanem zaklatásnak veszik a velük való 
foglalkozást.  
 
Az általános iskolai kollégiumban és a középiskolai kollégiumban szintén folyik 
gyermekvédelmi munka. A gyermekvédelem területén itt is két fontos feladat van: a 
prevenció és a korrekció. A gyerekek általában ingerszegény, nem kellően gondoskodó 
környezetből kerülnek az általános iskolai kollégiumba. Sok esetben azért javasolják a 
családgondozók vagy a hatóságok a gyermekek elhelyezésének ezt a formáját, mert a családi 
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háttér gátolja a gyermekek egészséges testi, lelki és érzelmi fejlődését. Emiatt a kollégiumban 
ellátottak nagy százaléka támogatásra szorul. 
 A családjuktól távol élik hétköznapjaikat, s bár ellátásuk így megfelelőbb, az érzelmi hátteret 
ez az intézmény sem képes biztosítani. 
A rendszeres napi munkában külön foglalkoznak a tanulási, magatartási, nevelésbeli 
hátrányok csökkentésével. 
Mivel az előző tanévben az épület egy részét át kellett adniuk más feladatra, az összébb 
költözéssel megszűnt a külön könyvtárszoba, a számítógépes terem, a tornaszoba, melyek már 
korábban a gyerekek rendelkezésére álltak. Ez mindenképpen visszalépést mutat. 
 
Gyermekvédelmi felelős hiányában a feladatokat a törvény értelmében az igazgató látja el. 
Tevékenysége és feladatköre megegyezik az általános iskolában dolgozó gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősökével. A kollégiumban dolgozó nevelőtanároknak is vannak 
kötelezettségei e területen: a nevelőtestület együttműködik a gyermekvédelmi feladatok minél 
körültekintőbb ellátásában. 
 
A középiskolai kollégium hasonlóan nehéz helyzetben van.  Itt a problémát nehezíti a 
lakóhelytől, a szülőktől való nagy távolság, ez kihat mindenképpen az intézkedésekre is. A 
rengeteg telefon, utánajárás, nem kis költséget ró az intézményre. A kapcsolattartás az említett 
ok miatt inkább postai úton, vagy telefonon történik a szülőkkel. Korrepetálásra, szakkörökre, 
szabadidős tevékenységek szervezésére nagyon szűkös anyagi körülmények állnak csak 
rendelkezésre, pedig itt 18-23 éves kollégisták is vannak, akiket nem kis feladat ezekbe a 
foglalkozásokba bevonni.  
 
A középiskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei hasonló problémákról számoltak be, 
mint az általános iskolákban dolgozók. 
A problémák továbbgyűrűznek, legtöbb esetben halmozódnak, illetve súlyosbodnak. 
Természetesen mindez függ az intézménybe járó gyermekpopulációtól.  
 
A családlátogatás módszerét ritkán alkalmazzák a középiskolákban. Sajnálatos tapasztalat, 
hogy ebben a szakaszban a szülők még kevésbé érdeklődők, mint általános iskolában. A 
rendszeresen megszervezett fogadóórákon, szülői értekezleteken kevesen jelennek meg, 
illetve nem a problémás gyerekek szüleivel találkoznak a tanárok. Telefonon vagy kiértesítés 
útján történik a szülők behívása. 
 
A Nyanyus háza  néven működő családi napközi továbbra is elérhető, ahol kertes családi 
házban ingergazdag környezetben van lehetőség 7  gyermek napközbeni elhelyezésére. Az 
intézmény nem oktatáscentrikus, de oktatási és nevelési terv szerint dolgoznak. Az 
intézményben 2006. évben is a minőségi szint emelése volt a cél:  

• megteremteni a biztonságos napközbeni gyermekfelügyeletet a nem hagyományos 
időrendben dolgozó családok részére, 

• a gyermekek fejlesztése a koruknak megfelelő szocializálódás eléréséért, 
• fejlesztőpedagógus segítségével a gyermekek fejlesztése, napközbeni foglalkozás 

keretében, egyéni nevelési terv kidolgozásával. 
 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 2006. évben. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége során 2006-ban 372 gyermek gondozását látta el 
folyamatosan, ez nem halmozott adat, minden gyermek csak egyszer szerepel benne.  
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Ebből a közel 400 gyermekből 81 gyermeket védelembe vétel keretében gondoztak, 288 
gyermeket hatósági intézkedés nélküli alapellátás keretében. A nemenkénti megoszlás 
továbbra is a fiúk túlsúlyát mutatja, de az előző évekhez képest emelkedett a lányok 
részaránya (fiú 209 fő, lány 163 fő). 
 
A tendenciákat figyelve az esetszám szinte teljesen azonos a korábbi évekhez viszonyítva, 
jelentős változás abban következett be, hogy kitől érkeznek a szolgálathoz a jelzések. A 
jelzőrendszeren belül történt némi átrendeződés, az oktatási-nevelési intézmények és a 
hatóságok aránya változott, az elmúlt évben nagyon megemelkedett a családon belüli 
erőszakkal kapcsolatos rendőri jelzések száma, amely jelenti a  javuló együttműködést és a 
rendőrség elköteleződését.  
 
A védelembe vételek száma stagnál, ez annak tudható be, hogy a megoldódott esetek és a 
nagykorúvá válás együttesen ellensúlyozza az új elrendeléseket. Ebből levonható az a 
következtetés, hogy a jelzéseket a lehető leghamarabb meg kell tenni, illetve minél korábbi 
életkori szakaszban kerül a gyermek védelembe, annál nagyobb a sikeres problémamegoldás 
esélye. Az elmúlt év jelentős változásának tekinthető, hogy a családgondozók még inkább 
fontosnak tartják az esetkonferenciákat, így a hatósági intézkedések előkészítése sokkal 
hatékonyabb.  
 
Továbbra is fontos, hogy a magántanulóság ne legalizálja a gyermek napközben lógásait, 
olyan megoldást kell rá találni, hogy a gyermek megkapja a megfelelő képzést és a 
napközbeni felügyeletet egyszerre. 
 
A gyermekjóléti szolgálat az elmúlt évben a családgondozás során még inkább a 
családlátogatásokra, családi konzultációkra helyezte a hangsúlyt, ennek köszönhetően 
nagyban megnőtt a családlátogatások száma. Ezzel együtt is a kliensek 2059 alkalommal 
keresték fel az intézményt.  
 
Az alapszolgáltatás mellett természetesen prevenciós tevékenységet is folytattak, ennek 
keretében a Pepita Macska éjszakai klubbot lehet kiemelni, amely jelentős erőfeszítéseket tesz 
a helyi drog-,  és alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében, valamint a szabadidő hasznos 
eltöltése érdekében. Megrendezésre került a tavalyi év folyamán is a szociális tábor, 2006-ban 
a kistérségi önkormányzatoknak is lehetőségük volt a településeiken élők számára ezt a 
táborozást felkínálni.  
 
Az elmúlt évben is működött a kapcsolattartási ügyelet, amely nagyon jól szolgálja a 
gyermekek azon érdekét, hogy hozzátartozóikkal ellenőrzés mellett kapcsolatot tarthassanak 
fenn.  
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 2006. évben is folytatták a kórházi szociális munkát. 
Ez a munka is eredményesnek mondható, köszönhető annak is, hogy az ápoló személyzet 
körében nőtt az elfogadottság mértéke.  
 
Meg kell jegyezni, hogy a gyermekjóléti szolgálat megyei módszertani intézményi 
feladatokat is ellát, a közigazgatási hivatali ellenőrzéseken módszertani tanácsadóként voltak 
jelen, valamint egyéni felkérésre kitelepüléseknek szakmai szempontú segítséget is nyújtottak.  
 
A gyermekek átmeneti otthonának kihasználtsága magas, a szobák 98,9%-ban kihasználtak. 
Az ellátottak száma igazolja a szükségességét. Az év során 66 főt láttak el, ebből 45 gyermek 
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volt. A kistérségi ellátásba való bevonás is szerencsés, mivel a kistérségből is fogadtak már 
rászorulókat.  
 
 Az intézménybe való felvételről minden esetben egy bizottság döntött (melynek tagjai az 
intézmények szakmai vezetői, és amennyiben a család alapellátás keretében már gondozott 
volt, akkor az esetfelelős családgondozó, ennek hiányában a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
vezetője), a szülő vagy a gyermek önkéntes jelentkezése után elvégzett környezettanulmányt 
követően. 
 
Az intézmény igénybevételének legfontosabb okai: 

• elégtelen lakáskörülmények, 
• családon belüli bántalmazás, ami alapvetően az anyára irányult, 12 gyermeket érintett 

ez az ok, 
• szülő betegsége, kórházi kezelése. 

Fontos megfigyelés, hogy nő a bentlakás időtartama, ez arra utal, hogy a problémák 
megoldása sokkal több időt vesz igénybe, ami vélhetően a súlyosságát is mutatja. 
 
Az intézmény munkatársai az ellátottak életét úgy szervezték meg, hogy otthonos 
körülmények között biztosítva legyen számukra a nyugodt légkör, érezzék magukat 
biztonságban, fejlődjenek egyéni képességeik, kapjanak segítséget hátrányaik leküzdéséhez, 
legyen természetes számukra az egészséges életmód. 
 
Az átmeneti gondozás egyik legfontosabb eleme a teljes körű ellátás biztosítása,  melynek 
értelmében a teljes körű ellátás legfontosabb elemei:  
 

• a napi ötszöri étkezés 
• ruházattal való ellátás, annak tisztítása és cseréje 
• a tisztálkodáshoz szükséges textíliák 
• tisztálkodószerek 
• ágynemű 
• csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagok, eszközök 
• iskolai oktatáshoz szükséges felszerelés 
• sporthoz, játékhoz, művelődéshez szükséges feltételek megteremtése 
• megfelelő bútorzat biztosítása 
• 3 évesnél idősebb gyermekeknek zsebpénz biztosítása 
• a felzárkózás és tehetséggondozás megszervezése 
• megelőző és gyógyító egészségügyi ellátás biztosítása. 

 
Az intézménybe kerülés okán kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 
együttműködnek a Gyermekjóléti Szolgálattal, akinek családgondozója gondozási nevelési 
tervet készít a szülő bevonásával. A terv célja a család (kiemelten a gyermek) gondozásával, 
nevelésével, a család együtt maradásával, életviteli és lakhatási problémáinak megoldásával 
kapcsolatos feladatok részletes megtervezése, az abban résztvevő szakemberek, intézmények 
közötti munkamegosztás kidolgozása. Az intézmény célkitűzése a gyermekek átmeneti 
gondozását magas szinten végezni, a rászorultaknak gyors segítséget nyújtani.  
 
 
A családok átmeneti otthona 33 férőhelyén egyidejűleg 8 család átmeneti elhelyezését és 
gondozását tudja megoldani. Az egész évben folyamatos nyitva tartás mellett a sokrétű 
szakmai munkát 6 fő végzi. A 6, illetve 12 hónapos elhelyezés alatt az intézmény a 
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családoknak főzési-étkezési, mosási, tisztálkodási lehetőséget biztosít. Az intézmény 
pszichológiai, jogi, szociális, és mentálhigiénés segítséget nyújt, továbbá az egyénre szabott 
bánásmódot, az intézményen belüli közösségi élet szervezését biztosítja. Segítséget ad a 
családi és társadalmi kapcsolatok ápolásában és a hivatalos ügyek intézésében. 
 
Az esetek többségében hiába áll rendelkezésre több havi albérleti díj, ha a család 
kisgyermekes, vagy cigány származású, a tulajdonosok azonnal visszautasítják, további 
nehézség, hogy a tulajdonosok nem kötnek szerződést az albérlőkkel, így azok lakhatási 
támogatásra sem válhatnak jogosulttá. 
 
A lakhatás tartós rendezésekor további problémát okoz az egyedül álló, gyesen lévő, 
többgyermekes édesanyák helyzetének megoldása. Sajnos jövedelmi helyzetükben nem 
tudnak olyan változást előidézni, amely egy albérlet hosszú távú fenntartását tenné lehetővé. 
Megállapítható, hogy pozitív változásokat azokban a családokban lehet elérni, ahol mindkét 
szülőnek tartós munkahelye van, ahol vannak segítő családtagok, illetve segítő kapcsolatok is 
mozgósíthatók a problémák rendezéséhez. Ezekben az esetekben, bérlakásról, tartós 
albérletről, de önálló házvásárlásról, illetve építkezésről is be lehet számolni. 
 
Az intézménybe bekerülő családok (21 család) közül a bekerülés indoka volt a nem megfelelő 
lakhatási körülmény 14 esetben, 11 családnak volt lakásigénylése. A bentlakás időtartama 
alatt 4 család kapott szociális bérlakást, 3 család albérletbe költözött, 1 család a saját otthonát 
tette lakhatóvá, 2 család családon belül oldotta meg lakásproblémáját. 4 bentlakó családnak 
még nem oldódott meg helyzete. 
 
A helyettes szülői hálózat működését három befogadó család biztosította Szentesen és  a 
kistérségben. Szükség esetén két család 3 férőhellyel Szentesen, egy család pedig 4 
férőhellyel Nagymágocson nyújt szolgáltatást. 
A 2006. évben a helyettes szülőknél elhelyezés nem történt. 
 
 
Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 
2006. évben 760 alap- és alszámmal iktatott gyámhatósági ügyirat keletkezett. 2006. 
december 31-én  174 családban 342 veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván a gyámhatóság. 
 
Ebből: 

• környezeti ok miatt 130 fő 
• magatartási ok miatt 117 fő 
• anyagi ok miatt 72 fő 
• egészségi ok miatt 24 fő 

 
A fentiek közül: 

• alkoholizmus miatt is veszélyeztetett 55 fő 
• szenvedélybetegség miatt is veszélyeztetett 20 fő 
• bántalmazás (testi) miatt veszélyeztetett 14 fő 
• bántalmazás (szexuális) miatt veszélyeztetett 1 fő 
• bántalmazás (érzelmi) miatt veszélyeztetett  18 fő 
• testi (fizikai) elhanyagolás 25 fő 
• lelki (érzelmi) elhanyagolás 28 fő 
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• lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett 97 fő 
 
2006. decemberében 73 fő védelembe vett kiskorút tartott nyilván a gyámhatóság, ebből 
2006. évben 29 gyermek védelembe vételére került sor. 
 
A védelembe vétel legfőbb okai: 

• környezeti okból 9 fő 
• szülőnek felróható magatartásból 41 fő 
• gyermeknek felróható magatartásból 15 fő 
• gyermek által elkövetett bűncselekmény miatt 6 fő 
• gyermekkorú bántalmazása miatt 2 fő 

 
A 73 védelembe vett gyermek 35 családot érint. A védelembe vételre 59 esetben a 
gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján került sor, 14 esetben más szerv jelzése alapján. 
 
A védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések: 

- a szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását 
- a szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet 
- a gyermek és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése 
- a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről való intézkedés 
- a gyermek számára – kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében – 

magatartási szabályok megállapítása 
- a szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására. 

 
Ideiglenes elhelyezésre az év során 7 esetben került sor, amely 6 gyermeket érintett. Az 
ideiglenes elhelyezés felülvizsgálata során a bíróság 2 esetben külön élő másik szülőnek, a 
városi gyámhivatal pedig 1 esetben  nevelőszülőnél, 3 esetben pedig a gyermeket 
gyermekotthonban helyezte el.  
 
2006. december 31-én 12 kiskorút tartott nyilván a gyámhatóság, akiknek családi jogállása 
rendezetlen, apa adatai nélkül kerültek anyakönyvezésre. 
 
 
A rendőrségi beszámolóból kiderült, hogy a város területén 2006. évben 1347 volt az 
ismertté vált  bűncselekmények száma, ami az előző évhez képest 11 %-os csökkenést jelent. 
Az ismertté vált elkövetők száma viszont 439-ről 475 főre emelkedett. Ebből:  
 

- fiatalkorú 67 fő,        
- gyermekkorú 6 fő ami jelentősen csökkent a 2005. évhez /13/ és a 2004-évi 37-hez 

képest 
- viszont növekedett a fiatal felnőtt elkövetők száma 83-ról 93-ra. 

 
Érdekes adat, hogy az elkövetők közül 93 fő volt az elkövetéskor alkohol hatása alatt, míg 3 
fő kábítószer hatása alatt követte el cselekményét.  
 
Szabálysértési  eljárásokban  
 

- 1087 feljelentés közül 1026 személy lett elmarasztalva, melyből 71 fő fiatalkorú ellen, 
és 2 fő gyermekkorú ellen indítottunk szabálysértési eljárást.  
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Az erőszakos, garázda jellegű, valamit a közterületen elkövetett bűncselekmények száma  
évről évre  csökkenő mértékű. A személy elleni bűncselekmények száma kismértékben 
emelkedett és ez 2002-től folyamatosan megfigyelhető. Az emberek biztonságérzetét 
nagymértékben befolyásoló emberölések száma az elmúlt évben 2 volt.    
Közlekedési bűncselekmények száma 96 volt, melyből 70-et ittas járművezető követett el.  
 
A közrend elleni bűncselekmények is csökkenő tendenciát mutatnak, míg 2002 évben 307 
volt, 2006. évben  267 ügyben jártak el. 
Ezen belül a garázda jellegű jogsértések száma is folyamatosan csökken, 2002-ben 72 eset 
történt, 2006-ban 37 ügy keletkezett. 
 
Vagyon elleni bűncselekmények száma is csökkenést mutat, bár az össz ügyek 2/3-át adta a 
tavalyi évben. 837 ügyből 390 esetben lopás miatt, 16 esetben lakásbetörés kapcsán, míg 55 
esetben egyéb betörés alkalmával kellett eljárni  A rablások száma szinte állandónak 
mondható évi 2-3 eset fordul elő.  
 
A házasság, család, ifjúság, és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma szintén 
állandónak mondható, 2006. évben új 34 ügyben jártak el. Az összes esetet figyelembe véve 
51 esetben gyermek sérelmére, 9 esetben felnőtt nő sérelmére, és 2 esetben felnőtt férfi 
sérelmére követtek el bűncselekményt a gyanúsítottak. 
 
A családon belüli erőszakos ügyek felderítésével, nyomozásával, vizsgálatával kapcsolatban 
nehézségként  merül fel, a bűncselekmények bizonyítása, mivel az elkövetők a sértettek 
hozzátartozói, gyermekkorúak esetében a törvényes képviselőjük, kihallgatásuk alkalmával 
gyakran élnek relatív mentességi jogukkal, nem tesznek terhelő vallomást a gyanúsítható 
személy ellen. Ennek részben az volt az oka, hogy úgy érzik a történtek inkább csak a 
családra tartoznak, részben a történtek után sem értékelték olyan súlyúnak a cselekményeket, 
ami miatt bűntetendő lenne az elkövető. Nehéz  elfogulatlan tanúvallomást beszerezni.  
Később visszavonják a terhelő vallomást, az elkövető rábeszélésére, tőle való félelmükben. 
 
A családon belüli erőszak főként azon családoknál, valamint kapcsolatokban figyelhető meg, 
ahol a családon belüli viszály, veszekedés már hosszabb időre  nyúlik vissza, ezért 
önmagában az elsődleges rendőri intézkedés már nem megelőző, csak un. „észlelő” 
szerepet tölt be.    
 
A családon belüli erőszakos magatartások hátterében egyértelműen az alkoholos 
befolyásoltság, ittas állapot, alkoholfüggőség a döntő tényező, ezt követik az egyéb 
párkapcsolati problémák /féltékenység, anyagi viták, gyermek nevelése/ illetve a személyes 
tulajdonságok /hirtelen felindulás, harag/.   
 
A vizsgált időszakban a családon belüli erőszak eredményeként kiskorú eltűnése miatt nem 
folytattak eljárást.  
 
A rendőrség eredményesen működik együtt a hatóságokkal, és a Családsegítő Központ 
szakembereivel is, akik alapos és hosszabb ideig tartó megfigyeléseikkel, jelzéseikkel 
nagyban hozzájárulnak a nyomozás eredményességéhez.  
 
Jellemző problémák a család hiánya, vagy a rossz családi háttér, és nevelői szemlélet, a 
kortárscsoportoknak való megfelelés, kihívás, a nagy társadalmi különbség, a szegényebb 
gyerekek  is jobb ruhákban akarnak járni, több mindent akarnak elérni, mint amit 
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megtehetnek.  Még mindig sikk a bandázás, a bandákban elkövetett bűncselekmények  testi 
sértés, zsarolás, állatkínzás, közveszéllyel fenyegetés, céltalan rongálás. 
 
A városban továbbra is jelen van a kábítószer-bűnözés.  Kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmény miatt 2006-ban 16 eljárást indítottak 33 fővel szemben, melyből 10  
fiatalkorú, 17 fiatal felnőtt  elkövető.  
 
Két terjesztő hálózatot is sikerült felszámolni. Az egyik ügyben 21 elkövetőt derítettek fel, a 
szentesi terjesztők mintegy 1000 gr marihuánát  terjesztettek  főként fiatalkorúaknak. A másik 
ügyben is sikerült a terjesztőt is elfogni, az ügy még 2005-ben indult, majd 2006-ban 
számolták fel a hálózatot, itt 26 elkövető volt egy ügyön belül.  
 
A közterületen szolgálatot teljesítő közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomány 
visszatérően ellenőrzi a nagyobb bevásárló helyeket, lakótelepek játszótereit, parkolóit, a 
fiatalok által rendszeresen nagyobb létszámban látogatott szórakozóhelyeket, 
sportrendezvényeket. Emellett a számításba vehető elhagyott helyeket, amelyek alkalmasak 
lehetnek arra, hogy ott kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket kövessenek el. Emellett 
fokozott figyelmet fordítanak az iskolák, gyermekintézmények környékének visszatérő 
ellenőrzésére is.  
 
A rendőrség bűnmegelőzési feladata elsőként az, hogy a bűnelkövető ne valósítson meg 
bűntető törvénykönyvbe ütköző cselekményt, illetve ha már elkövette, akkor az ne maradjon 
rejtve az igazságszolgáltatás és a társadalom előtt.  
 
A rendőrség javaslatai többek között: 

1.   Pedagógusok tájékoztatása, fejlesztése 
Szükséges lenne, hogy az általános és középiskolás pedagógusok részesüljenek olyan 
tájékoztatásban, ahol a gyermekek sérelmére elkövethető bűncselekmények ismertetése, 
részletezése történne, ami alapján jelzéssel élhetnének a rendőrséghez. Azért is lenne ennek 
kiemelt  jelentősége, hiszen a pedagógusok gyakran nehezen tudják elhatárolni azt, hogy 
az   eléjük érkező jelzések, információk mely esetekben tartoznak az ő titoktartási 
hatáskörükbe, s mikor kell  jelzéssel élni a hatóság felé. 
Hasznos lenne továbbá annak tudatosítása a pedagógusokban, hogy a tanulóknál észlelt 
szokatlan változásokat kiemelten figyeljék és tárják fel ennek okait, például ha egy gyermek 
visszahúzódóbb, mint szokott, rohamosan romlik a tanulmányi eredménye, érdektelenebb, 
mint ezidáig, testnevelés órán nem akar levetkőzni, többször kimarad iskolából, más baráti 
társasággal van stb. Ezek figyelembe vételével több olyan eset is előtérbe kerülhet, amelyek 
idejekorán való felismerésével könnyebb segítséget adni, bekapcsolódni a problémák 
megoldásába.   
 
2. Ugyanilyen fontos feladat a szülők tájékoztatása és fejlesztése is a bűnmegelőzési 
munkában.  
 
3.  Hangsúlyozni szükséges, hogy csak a szülők, a pedagógusok és a gyermekek 
együttműködésével lehet hatékonyabbá tenni a bűnmegelőzési  munkát.  
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Bűnmegelőzésben való részvétel 
 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 20 fő gyermekvédelemben dolgozó szakember képzését 
segítette, akik intézményeikben ennek alapján végezték a drogmegelőzési tevékenységüket. 
Pályázati forrásból 120 órás akkreditált képzést indítottak ugyancsak a fiatalokkal, 
veszélyeztetett csoportokkal és családokkal foglalkozó intézmények, szervezetek munkatársai 
részére. A Családsegítő Központ éjszakai alkohol- és drogmentes klubot működtetett, ahol a 
gyermekjóléti szolgálat munkatársai végeztek közösségi szociális munkát. 
 
2006. júniusában a második bűnmegelőzési családi nap került megrendezésre. A Pepita 
Macska alkohol-, és drogmentes szórakozóhely több programnak adott helyet. A 
rendezvényen többek között a KEF-ben képviselettel rendelkező szervezetek mutatkoztak 
be. A Vöröskereszt véradást, valamint  az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadást 
szervezett, a rendőrség a DADA programhoz kapcsolódóan a kábítószer használat 
veszélyeiről és annak büntetőjogi következményeiről tartott előadást, és 
közlekedésbiztonsági bemutatóval szerepelt. A Családsegítő Központ a személyes 
szolgáltatások lehetőségeit mutatta be. A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola iskolai 
drog-prevenciós drámacsoportja színdarabbal lépett fel. 
 
A pályázati lehetőség kihasználásával, valamint a Kiss Bálint Református Általános Iskola 
segítségével megszervezték a „Köztes Átmenetek a Drog” kiállítást.  
Sajnálatos, hogy a több mint 2 mFt-ba kerülő pályázati pénzen rendezett kiállítást, amely 
egyébként 1 hónapig volt a városunkban, a 2650 fős középiskolásból 1282 fiatal látogatta 
meg, és mindösszesen a város középiskoláiból 54 felnőtt szakított rá időt. 
 
A KEF segítői megjelennek az ifjúsággal foglalkozó fórumokon, rendezvényeken, ahol az 
elkészített szórólapokat és tájékoztató anyagokat közvetlenül juttatják el a fiatalokhoz, 
szülőkhöz.  
 
Felügyeleti szervek tapasztalatai 
 
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, mint a működési 
engedélyeket kiadó felügyeleti szerv a 2006. évben végzett  ellenőrzések során megállapította, 
hogy a gyermekvédelmi intézmények működése a jogszabályoknak megfelelő, szakmai 
tevékenységük kimagasló. A szakemberek naprakész információval rendelkeznek, feladatukat 
szakmai hozzáértéssel, lelkiismeretesen és hatékonyan végzik. A Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai jó kapcsolatot alakítottak ki a szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális 
intézményekkel, civil szervezetekkel, rendőrséggel, valamint a bírósággal. 
 
Gyermekvédelmi jelzőrendszeri tanácskozás 
 
A gyermekek védelméről szóló törvény kimondja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálatnak minden 
év március 31-ig meg kell tartania a gyermekvédelmi jelzőrendszerben részt vevők 
tanácskozását. 
 
A tanácskozásra 2007. március 22-én  került sor, ahol a gyermekvédelemmel foglalkozó és 
érintett területen dolgozó szakemberek voltak  jelen, így az óvodai, iskolai, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősök, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, a házi gyermekorvosok 
képviselője, védőnők, a rendőrség, a gyámhatóság, valamint a gyámhivatal munkatársai, a 
szociálpolitikai osztály munkatársai, valamint a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal  
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Szociális és  Gyámhivatal képviselői, a gyermekjogi képviselő, valamint a fiatalkorúak 
ügyésze. 
 
Fiatalkorúak ügyésze tájékoztatást adott arról, hogy a bűncselekmények száma inkább nő, és 
amire felhívta a figyelmet, hogy egyre durvább bűncselekményeket követnek el, és nem csak 
a gyermekkorúak, tehát a 14 év alattiak, hanem a 18 év alattiak is.  Nagyon lassú a 
büntetőeljárás, ezzel arra szeretett volna utalni, hogy a fiatalkorúak és a gyermekek 
vonatkozásában nem feltétlenül a büntetőeljárás a megoldás, hanem a megelőzés érdekében 
kihasználni minden lehetőséget.  
 
Óvodai, valamint az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök által összegzett további 
feladatok, javaslatok:  
 

 Törekedni kell  az értékrendszerek helyes kialakítására a nevelésben. 
 

 Sok tanuló azért hiányzik, mert dolgozik. Szükség lenne munkahelyek teremtésére a 
városban, hogy a nehéz anyagi körülmények ne növeljék még tovább a lecsúszás 
lehetőségét, s ne kelljen a gyerekeknek iskolaidőben munkát vállalniuk. 

 
 A középiskolákban fokozottan figyelemmel kellene kísérni, hogy ne legyen ilyen nagy 

a lemorzsolódás. 
 

 Nyugdíjas pedagógusok, aktív emberek számára biztosítani kellene lehetőségeket, 
hogy egy-egy gyerekcsoportot maguk köré gyűjtsenek. Pld.: sportolók, horgászok, 
varrók, fényképezők, természetjárók stb. 

 
 Nő a magatartászavarok, viselkedésproblémák, kommunikációs zavarok száma, 

fokozódik az agresszió, emiatt iskolánként lehetőség szerint jó lenne pszichológus 
alkalmazása vagy a város pszichológiai kapacitásának növelése. Nagy szükség lenne 
családterapeutákra, hiszen a legtöbb gyerek problémáját csak a családjával együtt lehet 
megoldani.  

 
 Külső szakemberek bevonásával, kommunikációt fejlesztő tréningeket kellene 

szervezni. 
 

 A gyerekek  részére  nyári munkákat kellene szervezni.  pld. kertészkedés. 
 

 Az  elérhető szabadidős tevékenységek nagyon drágák (pl.: sportolás, strandolás), sok 
fiatal ezért nem tud hasznos időtöltést találni. 

 
 Lazulnak a családi kapcsolatok, keveset törődnek a gyermekekkel a szülők, emiatt a 

destruktív magatartások száma nőtt.  
 

 Nem mozognak a fiatalok eleget, helytelenül táplálkoznak, nagy gondot kellene 
fordítani az egészséges táplálkozásra, sportok propagálására. 

 
 Javítani kellene a gyermekorvosokkal a kapcsolatot, ne „támogassák” a gyerekek 

lógását az iskolából. 
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 Fontos feladat  a szülők szemléletének megváltoztatása, ennek érdekében fórumokat, 
előadásokat kell szervezni. 

 
Összegezve a  2007. évi Gyermekvédelmi Tanácskozás főbb megállapításai és javaslatai, 
melyeket a tanácskozáson részt vevők a Képviselő-testület figyelmébe ajánlanak: 
 
 
1. Terney Béla Középiskolai  Kollégium: alapvetően hármas probléma vetődött fel: 

 A drogfogyasztás, illetve droggal kapcsolatos bűncselekmények, illetve gyakori 
alkoholfogyasztás. 

 A kollégium fizikai állapota, az épület nagyfokú elhasználódása, sportolási 
lehetőségek hiánya, infrastrukturális elmaradottság. 

 Drogfogyasztás csökkentésére irányuló közös munka megszervezése. 
 
2. Alkohol- és drogfogyasztás: 

 Az alkoholfogyasztás visszaszorításával kapcsolatban, a vendéglátó egységekben a 
fiatalkorúak kiszolgálásának fokozottabb ellenőrzése. 

 Szabadidős tevékenységek szervezése, a kínálat növelése, a különböző szektorok 
lehetőségeinek kiaknázásával. 

 
3. Gyermekek étkeztetése: 

 Ételallergiás gyermekek speciális étrendjének biztosítása. 
 Étkezési díj hátralékok problémájának kezelése. 

 
4. Bölcsőde: 

 A nyári folyamatos nyitva tartás igénye merült fel. 
 
5. Egészségügyi szűrővizsgálat: 

 Problémaként jelezték az egészségügyben dolgozó szakemberek, hogy nem engedték 
el a gyermekeket az iskolából, mert le kellene vonni a tanár fizetéséből a meg nem 
tartott órák díját.  

 
6. Családterápia: 

 Szükséges a családterápia intézményesült formájának a bevezetése, illetve a 
házaséletre  való felkészítő tevékenység megszervezése. 

 
7. Gyógytorna: 

 A jelenlegi heti 10 óra gyógytorna mértékét elégtelennek tartják a szakemberek. 
 
8. Gyermekbántalmazás: 

 Kiemelten kell kezelni a kérdést, mivel az elmúlt év folyamán is került felszínre 
gyermekbántalmazás. 

 
9. Nevelési problémák: 

 Agresszió kezelése már a legkisebb korosztály (3-6 éves) körében is. 
 Helyes értékrend kialakításának hiánya, illetve ebbe az irányba mutató nevelői 

tevékenység ösztönzése. 
 Kommunikációs zavarok kezelésének szükségessége, kommunikáció fejlesztő 

tréningek alkalmazása. 
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10. Bűnmegelőzés: 
 A szülők,  valamint a pedagógusok tájékoztatása, fejlesztése a bűnmegelőzés 

témakörében. 
11. Kommunikáció: 

 A  jelzőrendszer együttműködésének fejlesztése 
 
12. Egyéb érintett témák: 

 Civil Tv „Kész Átverés” című műsora.  
 Probléma orientált szakmaközi tanácskozás szükségessége. 
 Önkéntes munka fejlesztése. 
 Szentesi Tisza-part fejlesztése. 

 
A fentiek képet adnak az önkormányzat és intézményei, valamint a társszervek 
gyermekvédelmi munkájáról. A továbbiakban az a legfontosabb célkitűzés, hogy a 
jelzőrendszeri tagok javaslataiból minél több megvalósításra kerüljön, és minden területen  
valóban érvényesüljenek a gyermekek mindenek feletti jogai.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására és a következő határozati 
javaslat  elfogadására: 
 
 
 
……/2007. (V.25.)Kt. 
Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról 
 
 

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 tájékoztatót és a 
feladatok 2006. évi ellátását megfelelőnek értékeli. 
 
A Képviselő-testület felkéri az illetékes szakosztályt, hogy a Terney Béla Középiskolai 
Kollégium épületének állapotát vizsgálja meg, és tegyen javaslatot annak rendbetételére. 
 
A Képviselő-testület felkéri az illetékes szakosztályt, hogy vizsgálja meg a családterápiás 
szolgáltatás Családsegítő Központ keretein belül történő működtetésének, valamint legalább 
még 1 fő   gyógytornász szakember alkalmazásának lehetőségét. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. Dél-alföldi Regionális  Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda  és általa az érintett osztály- és irodavezetők 

 
Szentes, 2007. május 4. 
                                                                              A jegyző megbízásából: 
 
                                                                             Lencséné Szalontai Mária 
                                                                                       osztályvezető 


