E LŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. május 27.-i ülésére

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi
önkormányzatnak minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal
– átfogó értékelést kell készítenie gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról,
amelyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.
A gyermekvédelem kiemelt feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése illetve megszüntetése, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítása.
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 a hatályban levő jogszabályok szerint.
A gyermekvédelem törvényi hátterét, a gyermekvédelmi tevékenység folyamatát, a
jelzőrendszer működését a 2009. május 28-i testületi ülésre készült beszámolónkban
részletesen bemutattuk.
A település demográfiai mutatói:
Nyergesújfalu állandó lakónépessége 7788 fő. A lakosság 19 %-a, 1464 fő 18 év alatti.
0-18 éves korosztály korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban:
Életkor
0- 3
4- 6
7 - 14
15 -18
Összesen

Fiú
157
119
306
171
753

lány
130
114
272
195
711

összesen
287
233
578
366
1464

A GYERMEKVÉDELMI MUNKA HATÁSKÖRÖNKÉNTI
BEMUTATÁSA
I. GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezeti felépítésében az elmúlt évhez
viszonyítva változás nem történt. Az intézmény szervezeti felépítését a 2009. május 28-i
testületi ülésre készült beszámolóban részletesen bemutattuk.
Az intézmény székhelye: Lábatlan, Zalka M ltp. 5.
Működési területe: Lábatlan, Bajót, Nyergesújfalu, Süttő.
A Szervezeti és Működési Szabályzat három szakmai egységet különít el, és részben biztosítja
az önálló szakmai egységként történő működésüket.
1/ Támogató Szolgálat

2/ Gyermekjóléti Szolgálat

3/ Családsegítő Szolgálat.

Fontos változás, hogy Nyergesújfalun, a Rendelőintézet átépítése miatt az addigi megszokott
helyünkről elköltöztünk a Napsugár Óvoda Eterniti épületébe (Nyergesújfalu, Óvoda u. 3. sz),
ahol ideiglenesen kialakított 2 db irodahelységben tudjuk biztosítani a gyermekjóléti és a
családsegítő szolgáltatást. Az irodák infrastruktúrája még nem teljesen kialakított. Vezetékes
telefonnal nem rendelkezünk, faxolni nem tudunk.
1/ Támogató Szolgálat
A támogató szolgálat feladatait 3 szakember látja el a négy településen.
2009. évben, a támogató szolgálatunk igénybevételének mutatói a következők szerint
alakultak.
Település/szolgáltatás
alakulása
Lábatlan
Nyergesújfalu
Süttő
Bajót
összesen

Szociálisan rászorulók
17
9
0
9
35

Szociálisan nem
rászorulók
6
0
0
3
9

Összesen
23
9
0
12
44

A szállítások az esetek többségében az oktatási intézményekbe történnek, megkönnyítve ezzel
a szülők munkavállalását. A gyermekek többségét változatlanul a Montágh Imre Speciális
Általános és Szakiskolába szállítjuk (8 fő). Két gyermeket hetente Budapestre a Pethő
Intézetbe és a Nagyothallók Iskolájába szállítunk.
Az alkalmi szállításoknál jellemző az Orvos szakértői vizsgálatokra szállítás, a tavalyi évben
gyakori volt a munkaügyi bíróságra történő szállítás, amelynek oka az ellátások elutasításának
felülvizsgálata.
A támogató szolgálat klienseinek száma folyamatosan változik. 2009-ben 35 – en igényelték a
szolgáltatást, 25 esetben szűnt meg az ellátás.

2/ Gyermekjóléti Szolgálat
A Gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait a 4 településen 4 családgondozó látja el.
Nyergesújfalun ketten látnak el családgondozói feladatokat:
- Csuportné Belányi Katalin művelődésszervező, részmunkaidőben dolgozik (napi 6
óra) szociális alapképzettségének megszerzése folyamatban van.
- Brokhauzerné Hermann Ildikó, aki szociális munkás diplomájához az abszolutóriumot
megszerezte, a nyelvvizsga után diplomáját megkapja. Ellátási területe Bajótra is
kiterjed.
Gondozási esetek a négy településen összesen:
Település

alapellátás

Védelembe vétel

utógondozás

összesen

Lábatlan
Nyergesújfalu
Süttő
Bajót
összesen

29
32
12
21
94

16
20
8
7
51

0
2
0
0
2

45
54
20
28
147

Jellegzetes problématípusok Nyergesújfalun.
alapellátás védelembevétel utógondozás
2009
0 -5
6
3
1
6 -13
8
7
0
14 -17
18
10
1
összesen
32
20
2

Gondozottjaink között szembetűnően magas a 14 - 17 év közötti kamaszok aránya. Jellemző
az iskolai igazolatlan hiányzások nagy száma és a deviáns magatartás. Több esetben indul
fegyelmi eljárás ellenük az oktatási intézményekben, a kollégiumokból magatartásbeli
problémáik miatt kicsapják őket. A családgondozás során találkozunk a fiatalok családjaiban
a szülők súlyos párkapcsolati válságával, szenvedélybetegséggel. A családok szerkezete
teljesen fellazult, súlyos működési zavarokkal terheltek. A szülők gyermeknevelési technikái
teljesen kimerültek, nincsenek alternatíváik a problémák megoldására. Gyakran jut eszükbe a
probléma megoldására az iskolaváltás, amely nem megfelelő eszköz. A váltás nagy
nehézséget jelent tanév közben, és sajnos a tapasztalat is azt mutatja, hogy ezek a gyerekek az
új oktatási intézményben sem tudnak beilleszkedni, hiszen csak tüneti kezelés történik, a
probléma megmarad.
Az alapellátás igénybevétele önkéntes. A kamaszok ritkán kérik segítségünket önként. Az
oktatási intézmény jelzése útján alapellátásba került fiatallal az önkéntes együttműködés
nehezen valósítható meg. Amennyiben a hiányzások száma, a fiatal életvitele és magatartása
súlyosan veszélyeztető a jövőjére nézve, és az együttműködés nem alakul ki vagy nem
megfelelő, akkor kezdeményezzük a jegyzőnél a védelembe vételt.
A védelembe vett gyermekek gondozását is családgondozóink végzik, de ebben az esetben az
igénybevétel már nem önkéntes alapon történik. A jegyző által meghatározott szabályok,
előírt kötelezettségek figyelembe vételével összeállított gondozási-nevelési terv szerint
folytatódik a gyermek gondozása.

2009-ben 31 új jelzés érkezett gyermekjóléti szolgálatunkhoz. A közoktatási intézményektől
16, az egészségügyi szolgáltatóktól 7, a jelzőrendszer többi tagjától 8 jelzés érkezett.
Szolgálatunk – figyelemmel a törvényi előírásokra - 4 szakmaközi megbeszélést szervezett a
jelzőrendszer működésének javítása érdekében. A jelzőrendszer tagjainak a gyermekvédelem
aktuális problémáit mutatjuk be egy-egy eset kapcsán. Az esetmegbeszéléseken előre
meghatározott témakör köré csoportosítva közösen keressük a felmerülő kérdésekre a
lehetséges megoldásokat.
2009-ben témáink a következők voltak:
 Gyermekbántalmazás, kiskorú veszélyeztetésének megelőzése, megszüntetése
 Gyermekvédelmi törvény módosításai,
 Családi pótlék természetbeni folyósítása, óvodáztatási támogatás,
 Távoltartás (távoltartás esetén a családgondozói munka nehézségei)
Az esetmegbeszélésekre a négy település jelzőrendszerének minden tagját meghívtuk, ezen
kívül részt vettek a megbeszéléseken a területileg illetékes Gyámhivatal munkatársai valamint
a jegyzői hatáskörben gyámhatósági feladatot végző ügyintézők is. A magas részvételi arány
azt bizonyítja, hogy a gyermekvédelem problémái foglalkoztatják a gyermekekkel foglalkozó
szakembereket, Szolgálatunk szakemberei pedig pozitív megerősítést, iránymutatást kaptak
további munkájukhoz.
Ezen kívül szükség szerint az érintettekkel egy-egy súlyosabb esetet külön is megbeszéltünk.
2009. évben szabadidős programjaink a következők voltak:
-

-

-

Farsangi bál Bajóton
Duna-Mobil Road Show-n való részvétel, szervezés, lebonyolítás
Rászoruló gyerekeknek ingyenes étkezés biztosítása a nyári szünetben
Drog prevenciós kiállítás megtekintése Esztergomban
Színházi előadás (Dr Bubó) hátrányos helyzetű gyermekek részére.(szervezés,
szállítás, kísérés, felügyelet)
Alsó tagozatosoknak nyári táborozás Miskolctapolcán (7 nap 20 gyermek a négy
településről)
A táborozás költségeit a Szent Erzsébet Karitász, Lábatlan Város Közösségi
Céljaiért Alapítvány, Süttő Község Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat biztosította.
Karácsonyi ünnepség Nyergesújfalun, Lábatlanon és Bajóton.
A karácsonyi ünnepség hangulatának megteremtéséhez jelentősen hozzájárult a
Hölgyek Lábatlanért Egyesület és Nyergesújfalu Város 2 fő Önkormányzati
Képviselője a képviselői tiszteletdíjának felajánlásával.
Kamaszklub (13-18 éveseknek) kéthetente péntekenként délután
Játszó Kuckó, kicsiknek és nagyoknak Lábatlanon minden héten
csütörtökön 15 órától 17 óráig

2009 júniusáig a nyergesújfalui gyermekjóléti szolgálatnak a Rendelőintézet adott otthont a
város centrumában. A Rendelő átépítése miatt Nyergesújfalu eterniti városrészében, a többi
városrésztől távol kaptunk helyet. Statisztikai mutatóinkból jó látható, hogy „kiköltözésünk a

központból” negatív eredményt hozott. Kevesebben keresik fel szolgálatunkat, szabadidős
foglalkozásainkra nem jönnek a gyerekek.
3/ Családsegítő Szolgálat
A családsegítő szolgálat családgondozói feladatait a 4 településen 3 fő 8 órában végzi.
Nyergesújfalun és Bajóton Hidasi Kinga szociálpedagógus látja el a családsegítő szolgálat
feladatait. Bajóton minden héten szerdai napon lát el szolgálatot, a többi napon
Nyergesújfalun tevékenykedik. A szerdai napokon Maros Gyöngyi Andrea biztosítja az
ügyfélfogadást a nyergesújfalui irodában.
A családsegítő ügyfélfogadására egy iroda szolgál, ahol számítógép, internet hozzáférés,
mobiltelefon, fénymásoló áll a családgondozó rendelkezésére.
A szolgálat tevékenységei: információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás,
továbbirányítás egyéb szolgáltatásokba, felkérésre környezettanulmányt készítünk.
A családsegítő szolgáltatást az elmúlt évben 200 kliens vette igénybe 746 alkalommal, ebből
87 fő volt az új kliensek száma. 2008 évhez képest csökkent a szolgáltatásunkhoz forduló
kliensek száma, ugyanis 2008-ban 282 fő keresett meg minket problémáival, 1153
alkalommal. Az ügyfélszám csökkenése nagy valószínűséggel szolgálatunk költözésével áll
kapcsolatban, ugyanis miután kikerültünk a „központból” azóta ügyfeleink ritkábban keresnek
fel minket a távolság és az utazási költség miatt.
A hozzánk forduló ügyfelek elsődleges problémái:
Életvitel
Családi- kapcsolati
Családon belüli bántalmazás
Lelki- mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézéshez segítségkérés
információkérés

1
20
4
77
13
15
53
17

Kimagaslóan magas az anyagi problémák miatti ügyintézési segítségkérés.
A gazdasági válság következtében megnövekedett városunkban is a munkanélküliség, aminek
következtében érezhetővé vált a családok nehéz anyagi helyzete. Az ügyintézések nagy
többsége segélyek igénylése volt (átmeneti-, - lakásfenntartási-, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, Országos Egészségügyi Pénztártól egyszeri segély igénylése), valamint a
közüzemű díjhátralékok intézése. Nyergesújfalun is elkezdődött az E-on szolgáltató által előre
fizető mérőórák felszerelése.
Együttműködési megállapodást 24 klienssel kötöttünk, mivel a felmerülő problémák
megoldásához hosszabb időre volt szükség.

2009. január 1.-től változott az aktív korúak ellátása. A jogszabályi változás következtében a
családsegítő szolgálattal azon személyek kötelesek együttműködni, aki
- 55. életévét betöltötte
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, ha a gyermek napközbeni ellátása intézményben nem
biztosítható, és nem részesülnek gyermekgondozási ellátásban. A munkaügyi központ által
kötött álláskeresési megállapodásban szükségesnek látják az álláskereső egyéni
segítségnyújtását.
A változások következtében 2009. évben rendszeres szociális segélyben részesült 9 fő. A
családsegítő szolgálat, mint kijelölt szerv folyamatos kapcsolattartást biztosított a tartósan
munkanélküli lakosoknak. Az együttműködés keretében segítséget nyújtottunk az
álláskeresési technikák elsajátításában, önéletrajzírásban, hirdetések útján elérhető
munkalehetőségekben, valamint ügyeik intézésében.
A tartósan munkanélküli klienseink nagy részére jellemző az alacsony az iskolai végzettség,
ami jelentősen megnehezíti számukra a megfelelő munkahely megtalálását.
2009-ben két alkalommal érkezett ruhaadomány a testvérvárosi településről, amit az
Önkormányzat szolgálatunk közreműködésével jutatott el a rászoruló családok részére. Egész
évben közvetítünk a rászoruló lakosság felé lakossági felajánlásokból kapott ruhákat,
bútorokat.
A Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat két alkalommal küldött a rászoruló családoknak
élelmiszeradományt, amit szintén az önkormányzat segítségével juttattunk el a helyi
családoknak.
Szolgálatunk jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel, a Vöröskereszt az év folyamán
többször segítette a munkánkat, támogatta rászoruló családjainkat.
II. A 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 nem került sor. Az ügyintéző
Szalai Béláné, végzettsége szociálpedagógus.
Tevékenységei közé tartozik többek között 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 130 %-át
(2009-ben 37.050 Ft). 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 140 %-a
(39.900 Ft).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének ( az óvodás, az 1-7. 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 5.800,- Ft pénzbeli
támogatásra. Az év folyamán felhasznált összeg 1.322.400 Ft volt.

Jelentősen emelkedett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma, az
elutasítás oka minden esetben a jövedelemhatár túllépése volt.
időszak
2008.
2009

Családok száma
33
64

Gyermekek száma
88
146

elutasítás
3
9

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
senki nem részesült.
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
és gyermekenként nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 60 %-át, de nem lehet
kevesebb annak 20 %-ánál.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 115 család (178 gyermek) részesült 2.866.ezer Ft
összegben. A támogatási esetek száma 148, ami azt jelenti, hogy egy-egy gyermek részére az
év folyamán több esetben állapítottunk meg segélyt.
Ennél a támogatási formánál is jelentős emelkedés tapasztalható, 2008-ban 68 család (124
gyermek) részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 1.591 ezer Ft összegben.
Az étkeztetés minden oktatási intézményben biztosított.
Igénybe vettük a szociális nyári gyermekétkeztetési támogatást. A nyári szünet idején 32
rászoruló napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodtunk. Az ételek kiosztását a
gyermekjóléti szolgálat családgondozói végeztek.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz az előző évek gyakorlatának
megfelelően ismét csatlakoztunk. 54 fő nyújtotta be a pályázatát, Egy kérelmezőt
elutasítottunk, a többi pályázó a feltételeknek megfelelt. A támogatásra felhasználható összeg
1.700 ezer Ft volt.
Az év során a védelembe vett kiskorúak száma folyamatosan változott. 2009. január 01-jén 5
gyermek volt védelembe véve. Közülük 2 gyermek átmeneti nevelésbe került, 2 gyermek
védelembe vétele eredményes volt, ezért megszüntettük, egy gyermek esetében pedig az éves
felülvizsgálatkor fenntartottuk a védelembe vételt.
Tárgyévben 18 esetben kezdeményezték védelembe vételi eljárás lefolytatását. 2 gyermek
esetében nem volt rá szükség, őket alapellátás keretében gondozza a gyermekjóléti szolgálat.
16 esetben viszont a védelembe vételt elrendelte a jegyző. Az év folyamán 12 esetben szűnt
meg a védelembe vétel. Ez sajnos nem azt jelenti, hogy minden esetben eredményes volt a
munkánk. 7 gyermek elköltözött városunkból (egy hét gyermekes család tartózkodott a
településen kb. ½ évig) így megszűnt az illetékességünk. 2 esetben a gyermeket kiemeltük a
családból és átmeneti elhelyezésbe került. Mindössze három gyermek esetén volt eredményes
a védelembe vétel. 2009. december 31-én 9 gyermek volt védelembe a nyilvántartásunk
szerint. Nyergesújfalun két évnél régebben védelembe vett gyermek nincs.
A védelembe vételek során megjelölt veszélyeztetettség oka főként a gyermek önmagát
veszélyeztető magatartása, iskolakerülése, csavargása, de szinte mindig ott van a háttérben a
csonka család, az alkoholizmus, az érzelmi elhanyagolás is.

Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 esetben került sor. Egy 14 éves fiút a szülőjét félrevezető,
ellenőrizhetetlen magatartása, felügyeletének hiánya és iskolakerülése miatt kellett a
családjából kiemelni. Egy 17 éves lányt csavargása, felelőtlen magatartása, deviáns
kortárscsoportba kerülése miatt emeltünk ki családjából.
A Gyámhivatal mindkét esetben indokoltnak tartotta az azonnali intézkedést, a gyermekeket
átmeneti nevelésbe vette.
A kiskorúak családi jogállásának rendezése miatt 14 esetben vettünk fel apai elismerő
nyilatkozatot.
A bíróságok, társhatóságok megkeresésére 18 esetben készítettünk környezettanulmányt, a
gyámhivatal megkeresésére 10 esetben végeztünk leltározási feladatokat gyámsági illetve a
gondnoksági ügyekben.
III. NYERGESÚJFALU VÁROSI GYÁMHIVATAL TEVÉKENYSÉGE
Nyergesújfalu Városi Gyámhivatal illetékessége területe (Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő és
Bajót települések) változatlan maradt a vizsgált időszakban. A feladatokat két ügyintéző látja
el, ügyintézőváltásra nem került sor.
Nyergesújfalu és Bajót településeken a gyámhivatali feladatokat dr. Katona Brigitta látja el,
végzettsége jogász.
A gyámhivatal ügyiratforgalma Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában jelentősen
megnőtt a 2008. évhez képest:
Vizsgált időszak
2008. év
2009. év

Főszám
229
331

Alszám
1556
2145

Határozatok
220
317

Végzések
16
120

Tárgyidőszakban a gyermekek védelme érdekében a következő hatósági intézkedésekre
került sor a gyámhivatal részéről Nyergesújfalu területén:
A gyámhivatal ideiglenes hatállyal 2 kiskorút helyezett el, egy gyermeket gyermekotthonban,
egy gyermeket pedig későbbi örökbefogadó szüleinél.
Négy kiskorú esetében felülvizsgálta Nyergesújfalu Város Jegyzője által tett ideiglenes
hatályú elhelyezést, melynek eredményeként mind a négy kiskorú átmeneti nevelésbe vételére
került sor.
A nevelésbe vétel indokai:
• Gyermek magatartása, iskolakerülése;
• Családon belüli erőszak;
• Szülő nem megfelelő lakáskörülményei és életmódja.
Két gyermek esetében – akik testvérek – illetékességváltozás miatt az iratanyaguk áttételre
került a gyámhivatalhoz.
Jelenleg 9 átmeneti nevelt gyermek van, aki nyergesújfalui illetőségű, ebből 8 kiskorú
lakásotthonban él Tatabányán, Ácson illetve Komáromban, egy kiskorú nevelőszülőnél él.
1 tartós nevelt gyermek van, ő Kőszegen az SOS Gyermekfaluban él. Az átmeneti és tartós
nevelésbe vételek jogszabályban előírt éves felülvizsgálata megtörtént.

Utógondozói ellátás, utógondozás elrendelésére vagy megszüntetésére nem került sor.
Otthonteremtési támogatás iránti kérelem egy esetben érkezett a gyámhivatalhoz, melynél
megítélésre került az otthonteremtési támogatás, melynek összege 1.710.000,- Ft. Az
otthonteremtési támogatás összegét az önkormányzat fizeti ki, azonban a teljes összeg
visszaigényelhető az államtól.
Sajnálatos, hogy a vizsgált időszakban szükség volt öt kiskorú esetében a családból történő
kiemelésre, ezzel párhuzamosan pedig a veszélyeztetett gyermekek száma egyre nő; részben a
családi háttér, a szülői hozzáállás, illetve a gazdasági válság hatására.
Gyámság alatt jelenleg 19 gyermek áll; 5 családbafogadással, 3 gyermek árvaság miatt, egy
gyermeket a bíróság helyezett el 3. személynél, a többi gyermek átmeneti és tartós nevelt. A
gyámok éves rendszeres számadása és a családbafogadások felülvizsgálata megtörtént.
Nyergesújfalu területén 32 fő áll gondnokság alatt, ebből 13 fő cselekvőképességet korlátozó,
19 fő cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll. 8 főnek van hivatásos gondnoka, a
többi személy esetén családtag látja el a gondnoki teendőket. Jelenleg 6 személy esetén van
folyamatban gondnokság alá helyezési eljárás, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálata
miatt pedig 1 személy esetében. A tárgyi időszakban elhunyt gondnokoltak száma 3 fő.
17 gondnokolt van elhelyezve állami vagy alapítványi szociális intézményben.
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 éves
rendszeres gondnoki számadások benyújtása és elfogadása megtörtént, a pénzfelhasználás
engedélyezése és a felhasználás ellenőrzése folyamatos.
Szülői ház elhagyásának engedélyezése, örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása
nem történt.
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése, szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti
eljárás/kérelem a vizsgált időszakban nem volt.
Örökbefogadás két esetben történt. Egy esetben házastársi nyílt örökbefogadás történt, a
másik esetben pedig titkos örökbefogadásra került sor.
A családi jogállás rendezése tárgykörben képzelt apa megállapítására nem került sor, 16 apai
elismerő nyilatkozat felvételére került sor. 4 esetben apaság vélelmének megdöntése iránti
eljárás megindításához járult hozzá a gyámhivatal eseti gondnok kirendelésével.
Vagyoni ügyek: elmondható, hogy a vagyonos kiskorúak száma nagyon magas és stagnáló
tendenciát mutat, azonban nő a vagyonnal rendelkező gondnokoltak száma.
Nyergesújfalu területén nyilvántartott vagyonos gondnokoltak száma 24 fő, vagyonos
kiskorúak száma 75 fő, , a vizsgált időszakban 6 fiatal vált önjogúvá.
Vagyoni ügyben 35 alkalommal történt intézkedés:
• vagyonos kiskorúak és gondnokoltak nyilvántartásba vétele;
• gyámhivatali hozzájárulás ingatlan megterheléséhez vagy eladásához;
• eseti
pénzfelhasználás
engedélyezése
a
gyámhatósági
fenntartásos
betétkönyvből/folyószámláról, a felhasználás ellenőrzése.
A kapcsolattartási ügyek száma csökkent az előző évek adataihoz képest. 1 kapcsolattartás
végrehajtása ügyében járt el a gyámhivatal 9 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 kicsit nőtt. 9 megelőlegezésre irányuló kérelemből a gyámhivatal öt esetben a
kérelemnek helyt adott és kettő esetében elutasításra nem került sor. A 2009. évben 8
gyermek részesült gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésében és két esetben szűnt meg a
megelőlegezés, mert a határozatban előírt határidő lejárt, folyósítás-felfüggesztésre nem került
sor. Gyermektartásdíj ismételt megelőlegezésére két esetben került sor. Tapasztalataink
alapján egyre nő azon szülők száma, akik nem fizetnek tartásdíjat, sok esetben kérnek
tanácsot ez ügyben.
Az elmúlt időszakban 4 esetben indított a gyámhivatal gondnokság alá helyezési pert, 1
esetben gondnokság felülvizsgálata iránt. Számadási kötelezettség megállapítása vagy
számadás helyességének megállapítása iránt nem indított pert a gyámhivatal.
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/gondnokkal való érdekellentét miatt, melyet mindig az adott
ügy típusa határoz meg.

A FELÜGYELETI SZERV ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI
TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK:
2/ A KDR Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Tatabányai Kirendeltsége
2009. február 16-20. között 2005-2008. időszakra vonatkozóan komplex vizsgálatot végzett.
Vizsgálták a gyámhivatal tevékenységét, a jegyzői gyámhatósági, gyermekvédelmi
tevékenységét valamint a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat tevékenységét, melyeket
összességében jogszerűnek ítéltek meg, döntéseik megalapozottak voltak.
A vizsgálat eredményét a 2009. május 28-i testületi ülésre készült beszámolóban részletesen
ismertettem.
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség 2009. augusztusában vizsgálatot végzett
Nyergesújfalu Város Gyámhivatalánál a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett,
vagy gondnokság alá helyezést igénylő személyek vagyonának védelmével kapcsolatos
gyámhatósági eljárások törvényességéről. Az ügyészség felszólalással és jelzéssel élt kisebb
jelentőségű jogszabálysértések és a jövőbeni egységes gyámhivatali gyakorlat megteremtése,
illetve a törvénysértés veszélyének kiküszöbölése végett. (Az ügyész a törvénysértő gyakorlat
vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése végett a szerv vezetőjénél
felszólalással él; jövőbeni törvénysértés veszélye esetén pedig a törvénysértés megelőzése
érdekében figyelmeztetést nyújt be.). Felszólalást és jelzést mind a 9 gyámhivatal kapott
Komárom-Esztergom megyében.

BŰNMEGELŐZÉS
Településünk rendelkezik a képviselő-testület által elfogadott bűnmegelőzési koncepcióval,
illetőleg bűnmegelőzési stratégiával. Az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi
Társulás létrehozta az Esztergom és Térsége Közbiztonságáért Alapítványt, mely részben a
csellengő gyermekek szabadidős elfoglaltságára illetve a bűnmegelőzésre, drogprevencióra
helyezi a hangsúlyt.
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, illetve részt vesznek az
adományok kiosztásában.
TERVEINK
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tervei között évek óta szerepel video-tréner
képeztetése, aki a családok működésében fellelhető zavarok kiküszöbölésében tudna segíteni.
Mivel jelentősen csökkentek az állami támogatások, ezért a képzéseket csak pályázati
forrásból tudnánk megoldani. Pályázati lehetőség fenti célra nem volt, de folyamatosan
figyelemmel kísérjük a forrásteremtés lehetőségét.
Nyergesújfalun is felütötte fejét az agresszió, drogfogyasztás, alkoholfogyasztás,
bűnelkövetés a fiatalkorúak körében. Ezt támasztja alá a gyámhatósághoz érkező rendőrségi
jelzések számának emelkedése. A gyermekek védelembe vételére is nagyrészt a gyermek
agresszív, önmagára és környezetére veszélyeztető magatartása miatt kerül sor. Egyre
súlyosabb mértékű deviáns magatartásokat tapasztalunk. Ez a probléma egyre fokozódik, de
az ügyben érdemi lépés nem történt. A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat most
kérdőíves felmérést végez a fiatalok körében (14-18 éves korosztály) életvitelükkel,
szabadidejük eltöltésével, szokásaikkal, életmódjukkal kapcsolatban. A felmérés
eredményének ismeretében történik meg a cselekvési terv kidolgozása.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló
beszámolót vitassa meg és fogadja el.
Nyergesújfalu, 2010. május 17.

Adolf Józsefné
jegyző

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1/ Fogadja el a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.
2/ Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirend megtárgyalásáról tájékoztassa a
Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal
Tatabányai Kirendeltségét.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző

