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A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA

Az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi
önkormányzatnak minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal
– átfogó értékelést kell készítenie gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról,
amelyet a képviselő-testületnek meg kell megtárgyalnia.
A gyermekvédelmi és a gyámhatósági munkát alapvetően a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt), a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban Gyer.) és a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
szóló 331/2006.(XII.31.) Kormányrendelet szabályozza. Az elmúlt évben a felsorolt szakmai
jogszabályok tekintetében érdemi változás nem történt.
A Gyvt. rendelkezései értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére,
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő
védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekvédelmi feladatok megvalósítását pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások, valamint a települési önkormányzat jegyzője,
illetve a gyámhivatal hatósági intézkedései biztosítják, megteremtve az ellátások és az
intézkedések összhangját.
Pénzbeli és természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj
megelőlegezése, otthonteremtési támogatás
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti
szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet), gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona)
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
nyújtó ellátások, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
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Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: védelembe
vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós
nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése, utógondozás elrendelése, utógondozói
ellátás elrendelése.
A gyermekvédelmi rendszerhez szorosan kapcsolódik az alapellátási feladatokat ellátó
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének
minden rászoruló gyermek esetében meg kell előznie a gyermekvédelmi hatósági
beavatkozást. A veszélyeztetettség megelőzésében kiemelkedő jelentősége van a
veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működésének.
A törvényben meghatározott intézmények és személyek (védőnői szolgálat, gyermekorvos,
háziorvos, oktatási-nevelési intézmény, rendőrség, stb.) kötelesek jelzéssel élni a gyermek
veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel
bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A
jelzésre kötelezettek a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a
veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése értekében kötelesek egymással
együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
A gyermekvédelmi tevékenység folyamata
1.) A jelzőrendszeren keresztül a gyermekjóléti szolgálat észleli a problémát.
2.) A családgondozó megteszi a szükséges intézkedéseket (nyilvántartásba veszi, családot
látogat, felveszi a kapcsolatot az intézményekkel, hatóságokkal, levél, telefon, stb.)
3.) a.) ha rendeződik a család, illetve a gyermek helyzete, a gondozást megszünteti.
b.) ha az alapellátás nem vezet eredményre, javaslatot tesz a kiskorú védelembe
vételére, illetve indokolt esetben az ideiglenes hatályú elhelyezésre.
4.) a jegyző a kiskorút védelembe veszi
5.) a.) ha a védelembe vétellel a kiskorú veszélyeztetettsége megszűnt, akkor megszünteti
a védelembe vételt ,
b.) ha a védelembe vétel nem vezetett eredményre, akkor a gyermekvédelmi
gondoskodás más formáját kell választani (pl: átmeneti nevelésbe vétel)
6.) A gyámhivatal a jegyző javaslatára megteszi a szükséges intézkedéseket.

A GYERMEKVÉDELMI MUNKA HATÁSKÖRÖNKÉNTI BEMUTATÁSA

A település demográfiai mutatói:
Nyergesújfalu állandó lakónépessége 7755 fő. A lakosság 19 %-a, 1477 fő 18 év alatti.
0-18 éves korosztály korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban:
életkor
0- 3
4- 6
7 - 14
15 -18
Összesen

fiú
146
112
311
171
740

lány
145
104
283
205
737

összesen
291
216
594
376
1477
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1/ NYERGESÚJFALU VÁROSI GYÁMHIVATAL TEVÉKENYSÉGE
Nyergesújfalu Városi Gyámhivatal illetékességi területe (Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő és
Bajót települések) változatlan maradt a vizsgált időszakban, azonban 2007. szeptemberében
ügyintézőváltásra került sor: Dr. Bánfalvi Gábor helyett Deák Istvánné látja el az ügyintézői
feladatokat, végzettsége: szociálpedagógus. Az általa ellátott települések: Lábatlan és Süttő.
A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala KomáromEsztergom Megyei Kirendeltsége évente 1-2 célvizsgálatot végez illetékességi területén. A
vizsgált időszakban az alábbi tárgykörben volt célvizsgálat:
-

örökbefogadások elemzése
(a gyermekvédelmi szakellátásba beutalt gyermekek sorsának rendezése érdekében
megtett gyámhivatali intézkedések hatékonysága).

Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában 2007-ben az ügyiratforgalom a
következőképpen alakult: főszám: 145,; alszám: 1299,; határozatok: 226,; végzések: 16
A tárgyidőszakban a hatályos jogszabályok alapján a gyermekek védelme érdekében a
következő hatósági intézkedésekre került sor:
A gyámhivatal ideiglenes hatállyal egy gyermeket helyezett el gyermekotthonban. Két
kiskorú esetében felülvizsgálta az ideiglenes hatályú elhelyezést (egy esetben Nyergesújfalu
Város Jegyzője, egy esetben gyámhivatal általi elhelyezés), melynek eredményeként egy
kiskorú átmeneti nevelésbe vételére került sor, egy kiskorú pedig harmadik személynél került
elhelyezésre.
Egy gyermek átmeneti nevelésbe vételére került sor magatartási problémák miatt, így jelenleg
három átmeneti nevelt gyermek van, aki nyergesújfalui illetőségű, két kiskorú lakásotthonban
él Tatabányán illetve Komáromban, valamint egy kiskorú jogerős börtönbüntetését tölti. Egy
átmeneti nevelésbe vétel nagykorúvá válással szűnt meg. Egy tartós nevelt gyermek van, ő
Kőszegen az SOS Gyermekfaluban él. Az átmeneti és tartós nevelésbe vételek jogszabályban
előírt éves felülvizsgálata megtörtént.
Három fiatal utógondozói ellátásban részesül, mely a családba való visszailleszkedést illetve
az életkezdést segíti elő. Egy fiatal esetében pedig megszűntetésre került az utógondozói
ellátás.
Otthonteremtési támogatás iránti kérelem két esetben érkezett a gyámhivatalhoz, melyből az
egyiket elutasítottuk mert nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, a másik esetben a
kérelmező 1.710.000 Ft támogatásban részesült. Az otthonteremtési támogatás összegét az
önkormányzat fizeti ki, azonban a teljes összeg visszaigényelhető a központi költségvetésből.
Gyámság alatt jelenleg 7 gyermek áll; 1 családba fogadással, 1 gyermek árvaság miatt, 1
gyermeket a bíróság helyezett el harmadik személynél, a többi gyermek átmeneti és tartós
nevelt. Két gyermek gyámsága megszűnt, egyikük nagykorúvá vált, a másik gyermek
visszakerült családjába. A gyámok évi számadása megtörtént.
Nyergesújfalu területén 30 fő áll gondnokság alatt, ebből 10 fő cselekvőképességet korlátozó,
20 fő cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll.

4
A gondokság alatt állók közül: 8 főnek van hivatásos gondnoka, a többi személy esetén
családtag látja el a gondnoki teendőket. Jelenleg 4 személy esetén van folyamatban
gondnokság alá helyezési eljárás. A tárgyi időszakban egy gondnokolt elhunyt. 17 gondnokolt
állami vagy alapítványi szociális intézményben van elhelyezve. A gondnoksági ügyekben a
jogszabály által előírt bírósági felülvizsgálat folyamatos.
Folyamatosan nő azon
gondnokoltak száma, akik ingatlan-, vagy ingó vagyonnal, illetve jelentősebb készpénzzel
rendelkeznek. A gyámhivatal a törvény értelmében folyamatosan felügyeli a gondnokok
tevékenységét (törvényes képviselet és vagyonkezelés). Az évi gondnoki számadások
benyújtása és elfogadása megtörtént, a pénzfelhasználás engedélyezése és a felhasználás
ellenőrzése folyamatos.
Szülői ház elhagyásának engedélyezése egy esetben történt a kiskorú és szülője megromlott
kapcsolata, valamint a szülő felelőtlen magatartása miatt. A kiskorú részére ezzel egyidejűleg
vagyonkezelő eseti gondnokot rendeltünk ki.
Örökbefogadás, örökbefogadásra való alkalmasság, kiskorú házasságkötésének
engedélyezése, szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti eljárás/kérelem a vizsgált
időszakban nem volt.
A családi jogállás rendezése tárgykörben képzelt apa megállapítására nem került sor, apai
elismerő nyilatkozatot 9 esetben tettek a gyámhivatalban. 4 esetben apaság vélelmének
megdöntése iránti eljárás megindításához járultunk hozzá eseti gondnok kirendelésével.
Vagyoni ügyek: elmondható, hogy a vagyonos kiskorúak száma nagyon magas és stagnáló
tendenciát mutat. A vagyonnal rendelkező gondnokoltak száma növekszik.
Nyergesújfalu területén nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma 70 fő, a vagyonos
gondnokoltak száma 18 fő. A vizsgált időszakban 8 fiatal vált önjogúvá.
Vagyoni ügyben 30 alkalommal történt intézkedés:
- vagyonos kiskorúak és gondnokoltak nyilvántartásba vétele
- gyámhivatali hozzájárulás ingatlan megterheléséhez vagy eladásához
- eseti pénzfelhasználás engedélyezése a gyámhatósági fenntartásos betétkönyvből,
a felhasználás ellenőrzése
A kapcsolattartási ügyek száma csökkent az előző évek adataihoz képest. 2 kapcsolattartás
végrehajtása ügyében járt el a gyámhivatal, 4 esetben szabályozta a kapcsolattartást.
Jellemző az ügyekre, hogy sok esetben találkozunk a szülők közti kommunikációs zavarral,
illetve elhidegült, ellenséges viszonnyal. Ezek feloldásába a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálatot is rendszeresen bevonjuk.
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésével kapcsolatos ügyek száma az elmúlt
időszakban magasnak mondható. 10 megelőlegezésre irányuló kérelemből a gyámhivatal
három esetben adott helyt a kérelemnek, hármat elutasított, négy pedig folyamatban van.
2007-ben 6 gyermek részesült gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésében és 4 esetben
szűnt meg a megelőlegezés, mert a határozatban előírt határidő lejárt, 3 esetben pedig
felfüggesztettük a folyósítást. Gyermektartásdíj ismételt megelőlegezésére nem került sor.
Tapasztalataink alapján egyre nő azon szülők száma, akik nem tesznek eleget tartásdíj fizetési
kötelezettségüknek. Tartásdíj behajtása ügyében sokan kérnek tanácsot.
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Az elmúlt időszakban 7 esetben indítottunk pert: 4 esetben gondokság alá helyezés, 2 esetben
gondokság felülvizsgálata, 1 esetben harmadik személynél történő gyermekelhelyezés
ügyében.
Megállapítható, hogy a társhatósági és bírósági jogsegély iránti kérelmek száma az előző
évekhez képest stagnáló állapotot mutat, a legtöbb esetben környezettanulmány végzésére
kérik fel a gyámhivatalt.
10-12 esetben rendelt a gyámhivatal eseti vagy ügygondnokot kiskorú vagy gondnokolt
személy képviseletére a szülővel való érdekellentét miatt, melynek szükségességét mindig az
adott ügy típusa határozza meg.

2/ JEGYZŐ GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉGE
A törvény által jegyzői hatáskörbe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat 1 fő látja el
kapcsolt munkakörben. Az év folyamán ügyintézőváltásra került sor, 2007. április 01-től
Havasi Sándornétól Szalai Béláné vette át az ügyek intézését, végzettsége szociálpedagógus.
Tevékenységei közé tartozik az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni
támogatások megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át
(2007-ben 32.556 Ft volt). Abban az esetben, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más
törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos, vagy a
nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a
23.életévét nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25.
életévét nem töltötte be, a jogosultságra való jövedelemhatár a nyugdíjminimum 130 %-a,
vagyis 35.269 Ft volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének ( az óvodás, az 1-5. osztályos gyermekek
esetében ingyenes étkezésre, felsőbb osztályok esetében 50 %-os térítési díj kedvezmény)
igénybevételére, ingyenes tankönyvre (nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülők
esetén), valamint évente két alkalommal júliusban és novemberben 5.500,- Ft támogatásra.
2007. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 35 család részesült, a
támogatott gyermekek száma 87 volt. A támogatásra felhasznált összeg 830 ezer Ft. Az
elutasítottak száma 4 fő, az elutasítás oka minden esetben a jövedelemhatár túllépése volt.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult aki a gyermek tartására köteles és
aki nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális
pénzellátásban vagy időskorúak ellátásában részesül. Ebben a támogatásban az elmúlt évben 1
fő részesült, ennek havi összege a nyugdíjminimum 22%-a. (nyugdíjminimum 2007-ben
27.130 Ft)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családja időszakos
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került. A támogatás feltételeit helyi rendelet szabályozza . A támogatás összege alkalmanként

6
és gyermekenként nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 60 %-át, de nem lehet
kevesebb annak 20 %-ánál.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 52 család részesült 1.125 ezer Ft összegben. A
támogatási esetek száma 63, ami azt jelenti, hogy egy-egy gyermek részére több esetben
állapítottunk meg segélyt.
Az elutasított kérelmek száma: 2. Elutasítás oka: a család egy főre jutó havi nettó jövedelme
meghaladta a jogszabályban előírt mértéket.
Az étkeztetés minden oktatási intézményben biztosított.
Igénybe vettük a szociális nyári gyermekétkeztetési támogatást. A nyári szünet idején 20
rászoruló napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodtunk.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz az előző évek gyakorlatának
megfelelően ismét csatlakoztunk. 45 fő nyújtotta be a pályázatát, a feltételeknek minden
pályázó megfelelt. A támogatásra felhasználható összeg 1.650 Ft volt.
Az év során a védelembe vett kiskorúak száma folyamatosan változik, 2007. december 31-én
öt fő szerepelt nyilvántartásunkban. A védelembe vétel okai 4 esetben a tankötelezettség
megszegése, valamint magatartási problémák voltak, 1 esetben pedig a szülő gyermekét
veszélyeztető magatartása. Az év folyamán 2 gyermek védelembe vétele átmeneti
elhelyezésük folytán szűnt meg, 1 gyermek pártfogói felügyelet alá került, 2 gyermeknél
pedig a védelembe vétel oka megszűnt.
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 1 esetben került sor. A gyámhatóság a gyermeket a szülő
alkoholizálása és a gyermek elhanyagolása miatt emelte ki a családból.
A kiskorúak családi jogállásának rendezése miatt 8 esetben vettünk fel apai elismerő
nyilatkozatot.
A fentieken kívül jegyzői hatáskörbe tartozik még az ügygondnokok kirendelésével,
megszüntetésével, munkadíjának megállapításával kapcsolatos feladatok elvégzése. 2007-ben
egy esetben kérték az ügygondnok kirendelését.
A bíróságok, társhatóságok megkeresésére 12 esetben készítettünk környezettanulmányt, ezen
kívül a gyermekvédelmi támogatások megállapítására irányuló kérelmek elbírálása előtt is –
szükség esetén.
A gyámhivatal megkeresésére 2 esetben végeztünk leltározási feladatokat gyámsági illetve a
gondnoksági ügyekben.
3/ GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat struktúrájában 2007. november 01-jén,
következett be változás. Feladatellátásunk Támogató szolgáltatással bővült. Együttműködési
megállapodás alapján, a gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a gyermekjóléti
szolgáltatást, a családsegítés, valamint a támogató szolgálat is Esztergom - Nyergesújfalu
Többcélú Kistérségi Társulás kiegészítő finanszírozásában részesül.
A társult települések: Változatlanul Lábatlan, (gesztor település, szolgáltatás székhelye
Lábatlan, Zalka M ltp. 5.) Süttő, Bajót és Nyergesújfalu.
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Személyi feltételek alakulása:
A gyermekjóléti szolgálat: 2 családgondozó főállásban, 1 családgondozó Gyes mellett heti
20 órában látja el feladatát, és 1 fő 4 órában családgondozó/gépkocsivezető.
A családsegítő szolgálat: 2 fő családgondozó Nyergesújfalun, egyikük ellátja Bajót
családsegítését is. 2 fő családgondozó Lábatlanon és egyikük szerdai napokon Süttőn
dolgozik.
Intézményünk változatlanul terep intézménye a főiskolai hallgatóknak. Évente 5 – 10
hallgatónak segítünk megismerni a gyermekvédelem és a szociális területet.
Alapellátási feladataink keretében ellátunk szervezési, szolgáltatási, és gondozási munkát,
mindhárom szolgáltatásban, valamint rendszeresen szabadidős programokat szervezünk.
Játszó Kuckónk továbbra is az elmúlt időszak intenzitását mutatja, a gyermekek szívesen
jönnek és töltik a délutánjukat intézményünk munkatársaival.
Átlagos létszámuk foglalkozásonként, gyakran eléri a 15 – 20 főt is.
Nyergesújfalun, a tavalyi kamaszcsoport folytatásaként hetente 1 alkalommal Ifjúsági klubot
sikerült beindítanunk a Művelődési Ház vezetőjének segítségével. Minden péntek délután 2
kolléga várja a kamaszokat a pince klubban. A foglalkozás célja, hogy a program és hasznos
időtöltés nélkül kallódó kamaszok ne az utcán, esetleg a kocsmákban töltsék a hétvége egy
részét. Az Ifjúsági Klub célja a kallódó kamasz fiúk, lányok szükségleteinek megfelelő
programok biztosítása. Szakmai célunk a programmal kapcsolatban a bűnmegelőzés, és
drogprevenció. A programokat előre tervezve állítjuk össze településenként a helyi igényekre
válaszolva.
Változatlanul három nagy programot szervezünk év közben. Februárban tartottuk a Farsangi
bálunkat. Mind a négy településről érkeztek gyermekek, többségük a szüleikkel közösen.
2007-ben a nyárzárónkat a nyergesújfalui Tömegszervezeti Székház parkjában tartottuk nagy
sikerrel. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a programok szervezésének helyszíne
meghatározza a programra ellátogató családok, gyerekek hovatartozását. Egyértelművé vált,
hogy a helyben lakó gyermekek jelentősen nagyobb számban látogatják a programot, ez
nyilvánvalóan az utazás miatt alakul így. Ezért döntöttünk úgy, hogy csak a nyárzáró program
helyszíneit változtatjuk évente. Karácsonyi ünnepségünket mindig nagy érdeklődés kíséri,
ezért a két városban Lábatlanon és Nyergesújfalun, valamint Bajóton is külön – külön kerül
megrendezésre. A civil szervezetek sokat segítenek az ünnep hangulatának emelésében.
Nyergesújfalun a városban aktívan tevékenykedő Vöröskereszt járul hozzá a hátrányos
helyzetű gyermekek karácsonyának szebbé tételéhez. Egész évben gyűjtjük a játékokat,
amelyek a fenyőfa alatt várják „új gazdájukat”. A gyermekek verset mondanak, énekelnek.
Két gyermektábort szerveztünk a tavalyi évben. A kicsik táborát Héregen sikerült kivitelezni
20 alsó tagozatos hátrányos helyzetű gyermek érezte jól magát a „Vadóc táborban”.
15 kamasz Búbánatvölgyben tölthetett 1 hetet ingyenesen az ifjúsági táborban. A táborokban
szinte naponta más és más programot szerveztünk. A tábor költségeihez, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Lábatlani Csoportja pályázatokat nyújtott be a Lábatlan Közösségi Céljaiért
Alapítványhoz, valamint Nyergesújfalu Város Önkormányzatához. Mindkét pályázat sikeres
volt, 100 – 100 ezer forint, támogatást kaptunk. Süttő település Önkormányzata is jelentős
anyagi fedezetet nyújtott, 80 000 Ft –tal támogatta a táborozásokat, a fennmaradó hiányt a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól érkezett 30 000 Ft támogatásból
valamint
intézményünk költségvetéséből fedeztük. A Búbánatvölgyben szervezett „kamasz tábor”
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szállásköltségét, a Megyei Önkormányzat Alapítványa fizette, amelyet Miskolczi József
Nyergesújfalu Város Polgármesterének köszönhetünk. A héregi tábor szállásköltségét, az
Esztergom – Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitasz Központja biztosította
ingyenesen.
A gyermekjóléti szolgálat szakmai munkáját, veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer
működése segíti. A jó együttműködés érdekében 2 havonta eset megbeszéléseket szervezünk
az oktatási – nevelési intézmények, óvodák gyermekvédelmi felelőseivel, a védőnőkkel, a
gyermekorvosokkal közösen. Egyedi esetekben gyakoriak az esetkonferenciák szakmai
megbeszélései is.
Nyergesújfalun a gondozási, segítségnyújtási munkánkat a következő adatok támasszák alá:
- alapellátásban
30 fő
- védelembe vétel
5 fő
- átmeneti nevelésben
3 fő
összesen:
38 fő
Gyermekjóléti szolgálatunk nehéz, sok munkával járó évet tud maga mögött 2007 – ben is.
Kliensszámunk csökkent, ami annak is betudható, hogy intézményünk elfogadottsága nőtt,
ezért már gyakran a problémák kialakulásakor tudunk segíteni. A jogszabály lehetőséget ad
arra, hogy családsegítő keretein belül is tudjuk kezelni a gyermekekkel kapcsolatos
problémákat, ha azok nem állnak a gyermek érdekeivel szemben. Ha a szülők maguk
keresnek meg, gyakran hatékonyabb és gyorsabb a probléma kezelése, hisz érvényesül az
önkéntesség elve, motiváltabbak klienseink a problémáik megoldására.
A kezelt problémák:
Probléma típusa

Szakmai tevékenységeink:
Nyergesújfalu

Anyagi
Gyermeknevelési
Intézménybe való beilleszkedés
Magatartás, teljesítmény zavar
Családi konfliktus
Család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
Fogyatékosság
Szenvedélybetegség

16
3
0
26
10
11
1
0
0
0

Szakmai tevékenység
Információnyújtás
Tanácsadás
Segítő beszélgetés
Ügyintézés segítése
Családlátogatás
Közvetítés más szolgáltatásba
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Örökbefogadással kapcs. ügyintézés
Konfliktuskezelés
Összesen:

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái:
Szakmai tevékenység
Életviteli
Családi-kapcsolati
Családon belüli bántalmazás
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézéshez segítségkérés
Információkérés
Összesen:

Nyergesújfalu
6
31
2
2
39
24
14
70
15
203

Nyergesújfalu
215
4
174
93
81
4
5
4
0
0
580
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Intézményünk az elmúlt évben szerződést kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel,
amelynek eredménye, hogy a tavalyi évben 1 923 250 Ft.-ban kaptunk hideg élelmiszert.
Az élelmiszereket a négy település lakosságszám arányában osztottuk el, de fontos volt
rászorultság figyelembe vétele is.
Forgalmi adatok a forgalmi napló alapján 2007-ben
Tárgyévben a szolgálatnál megfordult
kliensek száma
Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új
kliensek száma
Éves forgalom

lábatlan
2010

Bajót
480

Süttő
188

Nyergesújfalu
688

összesen

148

13

40

101

302

2158

493

228

789

3 668

3 366

A rendszeres szociális segélyezettek számának alakulása Nyergesújfalun:
•
•
•
•
•
•

Rendszeres szociális segélyre jogosult, és a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálattal együttműködési megállapodást kötött a 2007-es év folyamán összesen:
22 fő
Közhasznú foglalkoztatásban vett részt: 7 fő
Közcélú foglalkoztatásban vett részt: 3 fő
Munkaviszonyt létesített: 5 fő
Egyéb ellátásra vált jogosulttá: Egyéb ok miatt szűnt meg a rendszeres szociális segélyre való jogosultsága: 2 fő
(kérésükre szűnt meg)

A rendszeres szociális segélyezettekkel szervezett programok:
•
•

Egyéni programok (tanácsadás, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,
közmunkaprogramba történő bekapcsolódás és alkalmi munkavállalás elősegítése,
munkahelykeresés segítése)
Csoportos foglalkozás (önismereti és képességfejlesztő foglalkozás, alkalmi
munkavállalást elősegítő és munkavégzésre felkészítő foglalkozás)

Az egyéni programok során a segélyezettnek minimum havonta egyszer meg kell jelenni a
Családsegítő Szolgálatnál, ennek a kliensek többnyire eleget tettek. Csupán néhány
alkalommal került sor arra, hogy kötelezettségükre fel kellett hívni a figyelmet. Nem volt
olyan eset, ahol a segély megszüntetésére a Családsegítő Szolgálattal való együttműködés
hiánya miatt került volna sor
2007-ben Nyergesújfalun egy alkalommal indítottunk csoportos foglalkozást. A foglalkozás
kezdő időpontjában hét, a csoportba bevonható segélyezett volt. A foglalkozásokat heti
rendszerességgel, nyolc hét időtartamra terveztük. Azonban a harmadik foglalkozás után az
egyik csoporttag elhelyezkedett, kettő pedig közmunkaprogramban vett részt. Az így
lecsökkent létszám már alkalmatlan volt csoportos foglakozásokra, így egyéni foglalkozások
keretében folytattuk tovább az együttműködést.
A családsegítés feladatain belül lehetőség van igénybe venni a családoknak, egyéneknek a
Konfliktuskezelési vagy Mediációs szolgáltatásunkat.
1 fő szociális szakemberünk elvégezte a Kapcsolat Alapítvány szervezésében indított képzést.
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Milyen helyzetek hívhatják elő a konfliktuskezelés szükségességét?
• Válás
• Gyermekelhelyezés váláskor
• Kapcsolattartás
• Szülő – gyermek konfliktus
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Egyre több esetben van szükség rá.
Támogató Szolgálat:
2007. november 01-től rendelkezünk működési engedéllyel. 2007-ben 6 gondozottunk volt
személyi segítésben.
2008. február végén sikerült vásárolnunk egy 9 személyes Mercedes Vito kisbuszt. Jelenleg a
kisbuszunk teljes kapacitással működik. 3 gyermeket Lábatlanról, 3 gyermeket
Nyergesújfaluról és 1 gyermeket Bajótról szállítunk rendszeresen.
A személyi feltételek is realizálódtak, 2 fő személyi segítő és 1 fő gépkocsivezető osztott
munkakörben dolgozik a gyermekjóléti szolgálatban és a támogató szolgálatban.
Helyettes szülői hálózat
A helyettes szülői hálózat megszervezésének koncepcióját kidolgoztuk, mely tartalmazza a
személyi és tárgyi feltételeket valamint azok költségvonzatát. A koncepciót a társulásban levő
önkormányzatoknak kell megtárgyalni és a helyettes szülői hálózat intézményét létrehozni.
Bűnmegelőzés
Településünk rendelkezik a képviselő-testület által elfogadott bűnmegelőzési koncepcióval,
illetőleg bűnmegelőzési stratégiával. Az elmúlt évben személyi és tárgyi feltételek hiányában
nem a terveink szerint sikerült megvalósítani a bűnmegelőzési stratégiát. Az EsztergomNyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás részéről folyamatban van egy alapítvány
létrehozása, mely a csellengő gyermekek szabadidős elfoglaltságára illetve a bűnmegelőzésre,
drogprevencióra helyezné a hangsúlyt.
Ezen kívül terveink között szerepel a Rendőrséggel, Polgárőrséggel közösen a hétvégi
vendéglátóhelyek látogatása a kiskorú gyermekek alkoholfogyasztásának, éjszakai
szórakozásának visszaszorítása érdekében.
Kapcsolat a civil szervezetekkel
A civil szervezetekkel való együttműködésünk jó. Állandó kapcsolatot tartunk a
Vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Szalézi Renddel, a Karitásszal, akik.
segítséget nyújtanak a szabadidős programok lebonyolításában, élelmiszert, ruhát és
esetenként használt bútort adományoznak a rászorultaknak.
Terveink:
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tervei között szerepel az egyik kollegát
video-trénernek kiképezni. A video-tréning a családok diszfunkciós működésében hivatott
segíteni. Egyre inkább arra kell fókuszálnunk, hogy a segítő munkát a hatékonyság növelése
érdekében szolgáltatásokkal töltsük meg. A szociális munka lényege az egyén és környezete
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közötti kölcsönhatáson van, ezért fontos, hogy a rosszul működő családok maguk is
szembesüljenek saját diszfunkcióikkal, rossz kommunikációs mintáikkal. Tulajdonképpen ez
a video-tréning.
A másik egyre nagyobb probléma településünkön az agresszió növekedése oktatási
intézményeinkben. Egyre több jelzést kapunk a pedagógusoktól. A gyermekek védelembe
vételére is nagyrészt a gyermek agresszív, önmagára és környezetére veszélyeztető
magatartása miatt kerül sor. Ezt a problémát iskolai szociális munkás vagy iskolai
pszichológus foglalkoztatásával lehetne megoldani.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló
beszámolót vitassa meg és fogadja el.
Nyergesújfalu, 2008. május 19.

Csillag Erika
Kuckó Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
vezetője

dr. Katona Brigitta
gyámhivatali ügyintéző

Szalai Béláné
gyámügyi ügyintéző

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1/ Fogadja el a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
2/ Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendről és annak megtárgyalásáról tájékoztassa a
Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának
Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségét
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző

