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Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának 2010. évi átfogó értékelése.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § /6/ bekezdése
értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év
május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a Tisztelt Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.
Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete
tartalmazza.
Az értékelés célja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület nyomonkövesse, és lehetősége szerint biztosítsa a
gyermekek védelmét és esélyegyenlőségét. A gyermekvédelmi törvény 94. § /1/ bekezdése értelében az
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó
gyermekek ellátásának megszervezése. Az átfogó értékelés alapját képezi a gyermekjóléti szolgálat által

szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozás, amelyen át kell tekinteni a település gyermekvédelmi
rendszerének működését, és javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására. Az éves
gyermekvédelmi tanácskozás 2012. 03. 27-én volt.
A gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti
gondozását; szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló
érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód
követelményének betartásával.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira.
A település 2011. évi demográfiai mutatói
Monostorpályi összlakosságának száma: 2.204 fő
0-18 évesek száma: 408 fő
0-3 évesek száma: 53 fő
3-6 évesek száma: 67 fő
6-14 évesek száma: 187 fő
14-18 évesek száma: 101 fő
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások adatai:
Önkormányzat által nyújtott támogatások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2011-ben: 434 fő részére 2.517.200- Ft
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére nem került sor.
Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatás: 6 fő részére, 70.000. Ft. lett kifizetve.
Gyermekétkeztetés megoldásának módja
Óvodás korú gyermekek részére: Napköziotthonos óvoda
Iskolás korú gyermekek részére: Napköziotthon
Kedvezményben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a nagycsaládosok, a
halmozottan hátrányos gyerekek részesülnek.
Az önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő egyéb kiadások 2011-ben a 2.587.200. Ft volt.
2011. évben 6 fő esetében volt szükség védelembe vételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került
sor.
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái:
Alapellátások:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás (ellátási szerződés alapján Létavértes)
Idősek klubja
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás

Szakellátás: Idősek Otthona – 23 férőhellyel (6 férőhellyel bővült 2011. év végén)
A Gondozási Központ látja el az étkeztetés, idősek klubja és az idősek otthona ellátást a településen.
2010. január 01-től a Derecske - Létavértes Többcélú Kistérségi Társuláson belül Hosszúpályi
Mikrotérségben intézményfenntartó társulás útján látjuk el Sáránd Község és Hosszúpályi Nagyközség
közigazgatási területén a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát.
2011. 01. 01-től a mikrotérségi feladatellátáshoz csatlakozott Monostorpályi település. (2 fő főállású
családgondozó – családsegítős és gyermekjólétis)
Az intézményben 10 főállású dolgozó van. A családsegítés feladatát 4 fő főállású családgondozó, a
gyermekjóléti szolgáltatás feladatát 5 fő főállású családgondozó látja el, 1 fő intézményvezető. Az
intézmény 1 fő pszichológust heti 8 órában megbízási szerződéssel foglalkoztat.
Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő Szolgálat:
A Családsegítő Szolgálat éves kliensforgalma 2010. évben 654 volt, az új esetek száma 80 fő volt.
Az új eseteknél az iskolai végzettség megoszlása a következő:
• A szolgáltatást igénybe vevők közül 8 osztálynál kevesebbet végzettek száma 2 fő
• 8 osztállyal rendelkezők 31 fő
• Általános iskola 10. osztálya 0 fő
• Szakmunkás, szakiskolai végzettségűek 30 fő
• Szakközépiskolát végzettek 10 fő
• Gimnáziumi végzettséggel rendelkezők 5 fő
• Felsőfokú iskolát végzettek 2 fő
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma korcsoport szerint:
• 18-61 év közöttiek 69 fő
• 62 évesnél idősebb 11 fő
Gazdasági aktivitás szerint:
• Aktív keresők száma 7 fő
• Inaktív keresők 19 fő
• Álláskeresők 32 fő
• Gyed, gyes, gyet-ben részesülők 6 fő
• Nyugdíjasok 14 fő
• Eltartott 2 fő
Család összetétele szerint:
• Házastársi, élettársi kapcsolatban élők gyermekkel, gyermekekkel 34 fő
• Házastársi, élettársi kapcsolatban élők gyermek nélkül 23 fő
• Egy szülő gyermekkel, gyermekekkel 3 fő
3

•
•

Egyedül élő 14 fő
Egyéb 6 fő

A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái (az a probléma, amellyel felkeresték a Családsegítő
Szolgálatot) a 80 új esetnél a következő probléma típusokba sorolhatók:
• Családi kapcsolati 1 fő
• Anyagi 26 fő
• Foglalkoztatással kapcsolatos 32 fő
• Ügyintézéshez segítségnyújtás 21 fő
A településen élő lakosság legfőbb problémája a munkanélküliség, amely a lakosság jelentős rétegét
sújtja. Megfigyelhető, hogy a munkanélküliség már nem csak a szakképzetlen álláskeresőknél, hanem a
szakképzett felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek is súlyos problémát jelent. Sok családnál
megfigyelhető, hogy a család a gyermekek után kapott ellátásokból él, ami nem biztosítja a családok
számára a mindennapi életvitelhez szükséges költségek kifizetését, mindez a családok
elszegényedéséhez vezet.
A családsegítő szolgálat az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek részére szervezett
beilleszkedést elősegítő programban 1 csoportban, 4 alkalommal 7 fő vett részt.
Az internetnek köszönhetően a letölthető nyomtatványok elérése miatt egyre többen veszik igénybe
szolgálatuknál az „ügyintézéshez segítségkérést”, már nem kell Debrecenbe utazniuk az ügyintézéshez,
ami jelentősen lecsökkenti a kiadásaikat és időt is spórolhatnak vele.
Problémák:
• Tartós munkanélküliség, aminek oka lehet sok esetben a vidéki lakóhely, alacsony iskolázottság,
magas életkor, munkahelyek megszűnése.
• A tartós munkanélküliség következtében a családok anyagi helyzetének romlása, ami a családok
elszegényedéséhez vezet.
• A családi kapcsolatok lazulása vagy felbomlása miatt a családok funkciói nem működnek
megfelelően.
Javaslatok a gyermekek helyzetének javítására:
• Munkahelyteremtés, a meglévő munkahelyek megőrzése a tartós munkanélküliség megszüntetése
érdekében.
• Foglalkoztatási programok bővítése annak érdekében, hogy a programokban minél többen részt
vehessenek, hogy életkörülményeik javulhassanak, elhelyezkedési esélyeik növekedjenek.
Gyermekjóléti Szolgálat
A településen a gyermekjóléti szolgálat koordinálja a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert. Az
elmúlt évben a jelzőrendszer tagjai aktívan részt vettek a jelzőrendszeri megbeszéléseken.
A jelzőrendszer tagjai közül a következő intézmények, szervezetek éltek a jelzési
kötelezettségükkel
•
•

Gyámhatóság
Állampolgár

A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteinek száma a 2010-es évben 29 gyermek volt, ebből:
• Gyermekjóléti alapellátásban 20 fő
• Védelembe vétel 2 fő
• Utógondozás 2 fő
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•

Átmeneti nevelt gyermek a településről 5 fő (2 család)

Pszichológiai tanácsadásban 2 fő részesült. Alternatív napközbeni ellátásban részesülő gyermekek
száma 10 fő.
Veszélyeztető okok, amiért a gyermekek gyermekjóléti alapellátásba kerültek
•
•
•
•

Szülői elhanyagolás 11 fő
Gyermeknevelési 1 fő
Családon belüli bántalmazás 2 fő
Egyéb 2 fő

Védőnői szolgálat:
A településen gondozott várandós anyák száma 5 fő.
0-6 éves gyermekek száma: 126 fő
Egészségügyi ok miatt: 13 fő fokozottan gondozott.
Oktatási intézményekbe beíratottak száma: 254 fő ebből:
Iskola: 172 fő
Óvoda: 82 fő
Az elmúlt évben esetészlelő lapon 1 alkalommal történt jelzés, anyagi probléma miatt.
Problémák, amelyeket a családgondozás és iskolai munka során tapasztalt, de a gyermekjóléti szolgálat
felé nem igényelt jelzést, a következők:
Egyre több a megélhetési gondból adódó probléma.
A családokban egyre kevesebb a megfelelő kommunikáció.
A munkanélküliségből, jövedelemhiányból adódó nehézségek kihatnak a családok
működésére is, sok a párkapcsolati probléma.
Háziorvosi Szolgálat
A gyermekkorúakra vonatkozó betegforgalmi adatok:
A házi gyermekorvosi körzetben 2011. évi forgalmi statisztika a 0-18 éves korosztálynál a következő:
0 éves: 6 fő
1-4 éves: 48 fő
4-14: 204 fő
14-18: 73 fő
Összes esetek száma:
Rendelőben: 2160 fő
Beteg lakásán: 8 fő
Jellemző betegségek előfordulási gyakorisága sorrendben:
Oberitas- Kóros testsúlytöbblet
Hanyagtarás
Lúdtalp
Vashiányos vérszegénység
Az elmúlt évben nem élt jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat felé./ Családsegítő szolgálat felé 1
alkalommal történt jelzés./
Gyermekbántalmazásra utaló jeleket nem tapasztalt.
Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Monostorpályi Tagintézménye
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Óvodába járó gyermekek száma: 82 fő.
Ebből bölcsődés korú: 5 fő.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 51 fő
Az óvodában étkező 81 gyermek közül:
• 45 fő térítésmentesen étkezik
• 50 %-os térítési díjat 16 fő
• 100 %-os térítési díjat 20 fő fizet
• Nem étkezik: 1 fő (tartós beteg)
Az óvodában veszélyeztetett gyermek 2 fő, az ő esetükben családi konfliktus miatt 2011 augusztusában
védelembe vételre került sor. Családlátogatásra a 2011-es évben 1 alkalommal volt szükség ennél a két
gyermeknél lakcímváltozás miatt. A nagycsoportos kislány esetében pszichológus segítségét kérte az
óvoda a probléma megoldásához, a foglalkozások még folyamatban vannak.
A szülőkkel nagyon jó a kapcsolattartás. A szülőkkel való jobb kapcsolattartás érdekében közös
programokat szervezett az óvoda: munkadélutánok, kirándulások, ünnepségek keretében. Óvodánkban
már hagyomány az ősszel megrendezésre kerülő ovivásár, melynek lebonyolításában a szülők szívesen
vesznek részt. Nyílt napok megrendezésével még nagyobb lehetőség nyílik a szülők számára, hogy
betekintést nyerjenek az óvoda mindennapi életébe.
Egyre több család küzd anyagi gondokkal, de egyetlen gyermek sem került veszélybe emiatt.
Problémajelző adatlapot egy alkalommal továbbítottak a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
A kistérségi társulás szakemberei minden nevelési évben elvégzik a középső és nagycsoportos
gyermekek szintfelmérését. Pszichológus, logopédus rendszeresen látogatja az óvodát, segítenek a
felmerülő problémák megoldásában.
Egyéni fejlesztést óvodánkban Dobó Attiláné végez a nagycsoportosokkal, illetve egy középsős
kisfiúval. A középsős gyermek SNI-s, vele hetente egyszer gyógypedagógus foglalkozik.
Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagintézménye
Tanulói adatok:
Az iskolában tanuló diákok száma: 172 fő
Alsó tagozatos diák: 73 fő
Felső tagozatos diák: 99 fő
Hátrányosnak ítélt tanulók száma: 68 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 32 fő
Veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma: nincs
Magántanuló: 2 fő
Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:
Étkeztetési támogatás: 117 fő – 49 alsós, 68 felsős tanuló
Tankönyvtámogatás: 132 fő
Napközisek száma: 61 fő
Tanulószobába járó tanulók száma: 33 fő.
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 50 fő. A korrepetálásra fordított órák száma havonta 48
óra.
Az iskolában nem működnek szakkörök.
Az iskola mozgáskorlátozottak számára nem használható.
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A gyermekvédelmi felelősnek nincs óraszámcsökkentése, pótlékot kap a munkájáért.
A védőnő és a rendőrség az osztályfőnökök kérésére minden évfolyamnak tartanak felvilágosító órákat.
Fejlesztő pedagógiai ellátásban 3 tanuló részesült, az erre fordított órák száma havonta 20
Az autista kislánnyal havi 12 órában foglalkozik a fejlesztőpedagógus.
Nevelési tanácsadóba 4 gyermeket kellett továbbküldeni, így velük külön szakemberek is foglalkoznak
Fejlesztőpedagógus foglalkozik 5 gyermekkel.
Logopédushoz jár 2 fő.
Pszichológus foglalkozik 1 gyermekkel.
A szülőkkel az iskola szülői értekezleteken évente 3 alkalommal, valamint fogadó órákon tartja a
kapcsolatot. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei negyedévente megbeszélést tartanak a
korrepetáló nevelőkkel.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
2011. évben 6 fő esetében volt szükség védelembe vételre.
A védelembe vétel okai:
családon belüli bántalmazás: 6 (a gyermekek a szemtanúi voltak a szülők közötti
verekedésnek)
Ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.
5. Létavértes Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladataira vonatkozó adatok:
Létavértes Városi Gyámhivatal
Határozatok száma: 1028 db.
Végzések száma: 464 db.
Megtámadott határozatok száma: 5 db.
Ebből: államigazgatási úton: 5 db.
Ügyészi óvással: 0 db.
Saját hatáskörben megváltoztatott: 3 db.
Jogsértés miatt megváltoztatott: 1 db.
Helybenhagyott: 1 db.
Iktatott gyámhatósági ügyiratok száma:
Alapszám: 975 db.
Alszám: 5965 db.
Ügy tárgya
Ideiglenes hatályú elhelyezés: 27 db.
Érintett kiskorúak száma: 27db.
Családi jogállás rendezése: 24 db.
Családba fogadott kiskorúak száma: 57 db.
Kapcsolattartási ügyek száma: 17 db.
Átmeneti nevelésben élők száma: 139 db.
Tartós nevelésben élők száma: 6 db.
Utógondozói ellátás: 18 db.
Gyámság alatt álló kiskorúak összesen: 246 db.
Családba fogadó személy: 57 db.
Harmadik személy: 50 db.
Hivatásos gyám: 8 db.
Nevelőszülő: 33 db.
Gyermekotthon vezetője: 98 db.
Gondnokság alatt állók száma: 87 db.
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Vagyonos kiskorúak száma: 167 db.
Vagyonos gondnokoltak száma: 39 db.
Eladással megterheléssel kapcsolatos ügyek száma: 8 db.
Gyermektartásdíj megelőlegezése: 44 db.
Érintett kiskorúak száma: 81 db.
Kifizetett összegek 2011. 12. 31.-ig : 8.314.000 ft.
Otthonteremtési támogatás: 2 db.
Kifizetett összeg 2011. 12. 31.-ig: 1.878.000 ft.
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése: 1 db.
Örökbefogadással kapcsolatos ügyek: 4 db.
6. Felügyeleti szervek általi gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatai
Szakmai ellenőrzések a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2011.
évben:
2011. 04. 08. – Módszertani szakmai ellenőrzés (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória”
Ápoló - Gondozó Otthon és Módszertani Központ ) Családsegítő Szolgálat
2011. 04. 13. – Működési engedélyt kiadó szerv ellenőrzése (Berettyóújfalu Város
Önkormányzat) Családsegítő Szolgálat
2011. 06. 28. – Szakmai ellenőrzés (DMJV. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)
Családsegítő Szolgálat
2011. 11. 23. - Szakmai ellenőrzés (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala és a DMJV. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ) Gyermekjóléti Szolgálat
A szakmai ellenőrzések alkalmával mind az ellenőrző hivatalok, mind a módszertani intézmények a
következőket állapították meg:
Berettyóújfalu Város Önkormányzat 159-13/2011 sz. Hivatalos feljegyzése a Hosszúpályi Mikrotérség
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – azon belül a családsegítő szolgálat – ellenőrzéséről.
„Összességében megállapítható, hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat a jogszabályi előírások és a hatályos működési engedélyben foglaltaknak megfelelően
működik.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 1799-4/SzGy-Db. Hivatalos
Feljegyzése a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti
szolgálatának szakmai ellenőrzéséről. „Összefoglalva: a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szolgálatának szakmai ellenőrzése során megállapítottam, hogy a
szükséges dokumentáció megfelel a jogszabályi előírásoknak. A tárgyi feltételek és az eszközrendszer
jónak mondhatók, megfelelő hátteret teremtenek a színvonalas szakmai munkához. A szakmai
dokumentáció az előírtaknak megfelel, így a Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat Családsegítő
és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ, mint módszertani intézmény szakértői véleményével
egyetértve megállapítom, hogy jó színvonalon végzi munkáját.”
7. A gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények
számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:
Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs
A Hosszúpályi Rendőrőrs működési területén 5 település található:
Mikepércs
Sáránd
Hajdúbagos
Hosszúpályi
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Monostorpályi
A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt jogsértések száma Monostorpályiban:
Szabálysértés: nem volt
Vétség: 2 fő
Bűntett: nem volt
Jellemző problémák és azok gyakorisága gyermekkorúak körében.
A kamaszkor „előszobájában” lévő gyermekkorúak – megfelelő szülői kontroll hiányában, megtalálva
egymás társaságát – próbálgatják erejüket a náluk kisebbeken, elszemtelenednek a felnőttekkel
(leginkább a tanárokkal) szemben. A gyermekkorúak ezen csoportja szabadidejét „bandázással” tölti,
alkalmasint számukra csínytevésként jelentkező szabálysértéseket, kisebb súlyú bűncselekményeket
elkövetve. E tekintetben a látencia jelentős mértékű lehet. A féken tartásuk, nevelésük az idő előre
haladtával egyre inkább problémássá válik. Megszaporodnak az igazolatlan iskolai hiányzások, amelyek
később el is durvulhatnak más cselekményekké.
Jellemző problémák és azok gyakorisága fiatalkorúak körében.
Hasonló, mint a gyermekkorúak esetében. Igyekeznek „felnőttesen” viselkedni, önállósodni, dolgaikba
szüleiknek, nevelőiknek nem engednek beleszólást. Egyre többször követnek el súlyosabb
bűncselekményeket, sok esetben úgy, hogy azok elkövetésében nem csak tevőleges résztvevők de
ötletgazdák is. A fiatalkorúak körében jellemző az egyre fiatalabb korban elkezdett dohányzás, alkohol –
és egyes esetekben a drogfogyasztás, az intenzív éjszakai élet. Kábítószerek előfordulása elsősorban a
nagyobb városokban, nagyszámú fiatal által látogatott szórakozó helyeken lehet jellemző.
Terjesztésében elsősorban fiatal felnőttek vehetnek részt.
A családon belüli erőszak bántalmazások előfordulása a településen.
Monostorpályi településen hivatalosan a Hosszúpályi Rendőrőrsre bejelentve nem történt családon belüli
erőszak (bántalmazás), azonban ez nem zárja ki azt, hogy sajnos előfordulnak ilyen jellegű
cselekmények a településen, amelynek a kiskorúak nem elszenvedői vagy elkövetői, pusztán csak tanúi.
A látencia a szülők-családtagok egymás sérelmére elkövetett erőszakos cselekményei körében is jelentős
lehet.
Az „Iskola rendőre” program keretében több alkalommal is sor került prevenciós előadás megtartására,
bűnmegelőzési jelleggel is. A tapasztalatok szerint az általános iskolások érdeklődőek, nyitottak a
témára. Vannak települési iskolák, amelyek viszont ilyen-olyan oknál fogva nem tartanak igényt például
drog-prevenciós előadás megtartására.
A szocializálódás szempontjából fontos lenne a megfelelő nevelési háttér nélküli családokból a gyerekek
kiemelése, számukra a helyes erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása.
A bűncselekmények nyomozását nem csak a Hosszúpályi Rendőrőrs végezheti.
Az illetékességi területen nem csak az Őrs személyi állományába tartozó rendőrök intézkedhetnek, ez
azért fontos, mert a fenti tájékoztatást csak a Hosszúpályi rendőrőrs dolgozói által végrehajtott
intézkedésekkel és az általuk lefolytatott nyomozásokkal kapcsolatos adatokat tartalmazzák.
Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata
2011.évben Monostorpályi területén a pártfogó felügyelő 1 ügyben 1 pártfogó felügyeletét látta el testi
sértés miatt. Ebben a térségben 1 esetben kérte fel a nyomozó hatóság a környezettanulmány készítésére.
A pártfogó ellátási területén a pártfogoltak döntő többsége nem tanul, nem rendelkezik rendszeres
munkaviszonnyal, ha mód van rá alkalmi munkát vállal családtagjaival, napszámba jár. Jobbára a
gyermekek után járó szociális ellátásokból, segélyekből tartják fenn magukat. Rontja a helyzetet, (ez
évek óta nem változik) hogy sok fiatal szüleit sohasem látja rendszeresen dolgozni. Sok esetben az
idősebb családtagok kisebb súlyú bűncselekmények elkövetésével biztosítják a család megélhetését. A
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szülők (döntő hányada rokkantnyugdíjas) és a pártfogoltak nagy része aluliskolázott, rendszerint 6 – 8
osztályt végzett. Kevés, már nem tanköteles, szakmával nem rendelkező pártfogolt, kivétel nélkül mind
munkanélküli.
Körzetében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival, a rendőrség munkatársaival
rendszeres, napi kapcsolatban áll. A 12 éve kiépített, jól működő jelzőrendszert használva, friss
információkkal kölcsönösen segítik egymás munkáját, ennek ellenére az utóbbi évben vélhetően, az
ország gazdasági, politikai és morális válságának köszönhetően a pártfogoltak száma ebben a térségben
növekedésnek indult. Az előző évek tapasztalatai is azt támasztják alá, hogy tartani lehet attól, hogy az
említett okok romlásával, a jövőben, a fiatalkorú bűnelkövetők számának további növekedésével kell
számolni.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok
A gyermekjóléti alapellátások hozzájárulnak a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából
történő kiemelésének megelőzéséhez. Ennek elérése érdekében továbbra is folytatni kell a különböző
prevenciós programokat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és az önkormányzat közötti
együttműködést.

Ennyiben szerettem volna ismertetni a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásának értékelését.

2012. május …..

Juhász Péter
Jegyző
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