
Az 5. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend:  Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi  

feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése  
 
Előterjesztő:   a jegyző  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található   
 
I. A téma ismertetése:  
 
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 
2014. 03. 25-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.  
 
A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira. 
 
A település 2013. évi demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály adatai 

- 0-3 évesek száma:85 fő 

- 3-6 évesek száma: 93 fő 

- 6-14 évesek száma: 304 fő 

- 14-18 évesek száma: 120 fő 
 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások adatai: 
 
Önkormányzat által nyújtott támogatások 

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2013-ben:117 fő, összesen 189 gyereket érintően 

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére nem került sor. 

- Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatás:  

- 2013. augusztus beiskolázási támogatás 

- 176 gyermeket figyelembe véve (5800 Ft./gyerek ) 1.020.800 Ft összegben 

- 2013. december hónapban már ugyan ezen összeg 189 gyermek részére Erzsébet utalvány 
formájában került kifizetésre. /Elutasítás nem volt/ 
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Gyermekétkeztetés megoldásának módja 
Gyermekétkeztetésre normatívát kap az önkormányzat, ennek keretében akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek ingyenesen étkeznek, valamint a 3 és több gyerekes családban élők 50%-os 
kedvezményt vesznek igénybe. 
A nyári gyermekétkeztetést is biztosítja az önkormányzat már harmadik éve.  
 
Önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő szociális kiadások éves nagysága: 
A gyermekétkeztetésre állami támogatásként 14.382.000 Ft-ban részesül az önkormányzat. 
 
 
Gyermekek és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltésére két non profit szervezet is biztosít lehetőséget, ezek a 
Rozmaring Néptánc Egyesület valamint az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület. Mindkét 
egyesületet támogatja az önkormányzat. 
 
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 – 25 férőhellyel  
 
A Gondozási Központ látja el az étkeztetés, idősek klubja és az idősek otthona ellátást a településen. 
 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata és Monostorpályi Község 
Önkormányzata 2011. január 1. napján hozta létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Működtető 
Intézményi Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására. A 
Társulás az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi változások 
figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakul 2013. július 01-től.  
 
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.  
 
Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Családsegítő Szolgálat 
 
2013-ben a éves kliensforgalom 585 , éves estszám 73 fő, RSZS 7 fő 
 
Iskolai végzettségük szerint: 

- A szolgáltatást igénybe vevők közül 8 osztálynál kevesebbet végzettek száma 12 fő 

- 8 osztállyal rendelkezők 35 fő 

- Szakmunkás, szakiskolai végzettségűek 20 fő 

- Szakközépiskolát végzettek 2 fő 

- Gimnáziumi végzettséggel rendelkezők 4 fő 
 
Az intézmény klienskörét a legmagasabb arányban az alacsony iskolai végzettségűek adják, akiknek munkaerő-
piaci elhelyezkedési esélyei igen alacsonyak. A több éves (néhányuk évtizedes) munkanélküliség negatív hatása 
megfigyelhető náluk (motiválatlanság, beszűkülés – nem megfelelő társas kapcsolatok, kommunikációs 
nehézségek stb.). 
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A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma korcsoport szerint (Monostorpályi): 
 

nem 14 –17 éves 18– 34 éves 35-49 éves 50-61 éves 62 éves. id Össz. 

Férfi   3 8 8 19 

nő  4 10 14 26 54 

összesen  4 13 22 34 73 

 
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését elősegítő program keretében csoportmunkát 
végeztünk, 2 csoportban (9 alkalommal) 13 fő számára szerveztünk beilleszkedési programot.  
 
A beilleszkedési programban a csoportmunka mellett egyéni tanácsadást is végzünk. (A tanácsadás - a  szociális  
munkás  intervenciójának  egy  típusa,  melynek  során  a  segíti  klienst  egy  probléma  vagy  cél  
felismerésében,  megfogalmazásában  és megítélésében,  valamint  az  annak  kezelésére  vagy  elérésére  
alkalmazható  alternatívák mérlegelésében,  közvetlen  alternatívák  felvázolásában,  információk  megadásában. 
Formái lehetnek:  mentálhigiénés,  életvezetési, gyermeknevelési, háztartásvezetési stb. tanácsadás.) 
 
Gazdasági aktivitás szerint: 

- Aktív keresők száma 2fő 

- Inaktív keresők 59 fő 

- Álláskeresők 12 fő 

- Nyugdíjasok 36 fő 
 
Család összetétele szerint: 

- Házastársi, élettársi kapcsolatban élők gyermekkel, gyermekekkel 7 fő 

- Házastársi, élettársi kapcsolatban élők gyermek nélkül 20 fő 

- Egy szülő 18 év alatti gyermekkel, gyermekekkel 6 fő 

- Egyedül élő 32 fő 

- Egyéb 8 fő   
 
Az egyéb kategóriába soroljuk pl. a szülő és felnőtt „gyermeke” együttélését. Az elmúlt pár évben megfigyelhető, 
hogy a felnőtté vált fiatalok egyre később költöznek el a szülőktől, nehezen önállósodnak. Sok esetben azonban 
úgynevezett „visszaköltözés” figyelhető meg a szülői házba – lakáshitel, válás, egyéb ok miatt.  
  
A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái alapján a következő probléma típusokba sorolható: 

- Életviteli probléma 2 fő 

- Családon belüli bántalmazás 1fő 

- Lelki mentális 10 fő 

- Anyagi 26 fő 

- Foglalkoztatással kapcsolatos 8 fő 

- Egészségkárosodás következménye: 25 fő 

- Ügyintézéshez segítségkérés: 1 fő 
 
A jelzett, illetve a hozott problémák a településen elsődlegesen az anyagi problémák. Sok család van 
adósságcsapdában. Egyes családoknál a közüzemi szolgáltatások befizetése elmaradásban van.  A családok 
mindennapos anyagi gondjai magukban hordozzák a családban a konfliktusok kialakulását. Egyes esetekben a 
nem megfelelő életmód (alkoholizálás, pszichés betegségek és egyéb devianciák) vezet a családban jelentkező 
működési zavarokhoz.  Egyre több kliens keresi fel szolgálatunkat nyugellátások igénylése, egészségkárosodás 
megállapítására irányuló kérelmekkel..  
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Gyermekjóléti Szolgálat 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat éves kliensforgalma 2013. évben 943 fő volt (a forgalmi napló alapján) 44 eset. 
 
A gyermekjóléti szolgálathoz beérkező jelzések alapján a következő probléma típusokba sorolhatók a jelzett 
veszélyeztető okok: 

- Anyagi probléma: 9 fő 

- Szülői elhanyagolás: 12fő 

- Beilleszkedési probléma: 1 fő 

- Gyermeknevelési: 5 fő 

- Családi konfliktus: 7 fő 

- Szülő vagy család életvitele: 4 fő 

- Családon belüli bántalmazás: 5 fő 
A szülői elhanyagolások mellett az anyagi problémák száma is emelkedett, bár az elsődlegesen jelzett vagy hozott 
problémák nem a tényleges problémákat tükrözik. Az első interjú, ill. a családgondozás során kerülnek felszínre 
az egyén, család mélyebb problémái.    
 
A családon belüli bántalmazást Monostorpályiban 5 alkalommal jeleztek. Családon belüli bántalmazásnál a 
probléma oka a családtagok devianciája volt (alkoholos befolyásoltságban veszekedés, esetleg verekedés, 
melynek szemlélője vagy szenvedő alanya volt a gyermek). 
 
A családi konfliktusok okai a jelzett eseteknél a következők voltak: házastársak, élettársak közötti kapcsolati 
problémák, a kapcsolat megromlása, a szülő – gyerek kapcsolat nem megfelelő, anyagi nehézségek miatti 
konfliktusok, esetleges alkoholizálásból adódó viták.    
 
Hatósági  intézkedésre 2013. évben nem került sor Monostorpályiban. 
 

Átmeneti nevelésben lévő gyermekek családjával végzett feladatok: 
A gyermekjóléti szolgálat a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a járási 
gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti. 
Monostorpályiban 4 gyermek van átmeneti nevelésben. 
 
Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működése a mikrotérségben: 
Az 1997. évi XXXI. törvény 17.§-a meghatározza a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjait – oktatási-
nevelési intézmények (óvoda, iskola, nevelési tanácsadó), egészségügyi szolgáltatók (háziorvos, védőnő, 
esetenként kórház), családsegítő szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelő szolgálat, társadalmi 
szervezetek, egyházak.  
A jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi enyhítése, 
megoldása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgálatnál, valamint hatósági intézkedést kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 
veszélyeztető magatartása esetén.  A törvény emellett a tagok számára együttműködési és kölcsönös tájékoztatási 
kötelezettséget ír elő. 
A gyermekjóléti szolgálat feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése. E tevékenysége során a különböző 
szakmai fórumok (esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, éves tanácskozás) összehívása 
mellett, felhívja a jelzőrendszer tagjainak figyelmét jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére.  
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A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a települési veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer tagjai, 
valamint más intézmények, szervezetek éltek jelzési kötelezettségükkel a 44 eset kapcsán: 
 

 Monostorpályi 

Szülő, szülővel a gyermek  15 

Gyj-i szolg. kezdem. 2 

 - más gyj-i szolgálat 1 

Jelzőrendszer kezdem.  

- védőnő - 

- háziorvos - 

- szem. gondosk. nyújtó 3 

 - óvoda   

- iskola 9 

- rendőrség 1 

- állampol. (lakosság) 11 

- Gyámhivatal  2 

- Ügyészség - 

- Csáó, Gyáó - 

   Összesen: 44 

Prevenciós tevékenységek: 

- Monostorpályiban 1 csoport – 9 alkalom 25 fő (kreatív csoport) 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 
 
A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala (Hosszúpályi és 
Monostorpályi településekre vonatkozóan) 1 fő ügyintéző látja el e feladatokat.  
/A korábban indított és Létavértes Város Gyámhivatala illetékességébe tartozó ügyekben a járási hivatalokról szóló 218/2012. 
(VIII. 13.) Korm. rendelet 14. §-a alapján az ügy 2013. január 1-i hatállyal a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatala által átvételre került, mely a továbbiakban mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv 
jár el/. 
 
A 2013. évre vonatkozóan a nyilvántartás szerint: 

- 12 fő - a családba fogadott gyermekek száma, 

- 37 fő – az átmeneti nevelt gyermekek száma, 

- 6 fő- az utógondozottak száma. 
 
Gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzéseken részt vett a gyámhivatali előadó, tekintettel a 
sorozatosan bekövetkező jogszabályváltozásokra. 
 
A gyermekek védelme és veszélyeztetettségük megelőzése érdekében kapcsolatot tartunk 
gyermekintézményekkel, családsegítő szolgálattal, rendvédelmi szervekkel.  
Véleményem szerint a gyermekvédelemmel foglalkozó valamennyi szakembernek együtt kell működnie a 
gyermekek érdekében, segíteni kell egymás munkáját.  
Az elmúlt év tapasztalatai, a jelzőrendszereken történő megbeszélések mind azt mutatják, hogy a 
gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése nagyon jó. 

 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének 
megelőzése megszüntetése  
A pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat és hatásköröket a Hosszúpályi Képviselő – testület 
a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta. 2006. július 1-től a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
megállapítása jegyzői hatáskörbe került, és Gyár 3. § (1) bekezdés g) pontja értelmében ez továbbra is jegyzői 
hatáskörben maradt. 
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Védőnői Szolgálat 
 
A településen gondozott várandós anyák száma 8 fő, 0-6 éves gyermekek száma: 107 fő 

- Egészségügyi ok miatt: 24 fő fokozottan gondozott. 
Oktatási intézményekbe beíratottak száma: 177 fő . 

 
Problémák, amelyeket a családgondozás és iskolai munka során tapasztalt, de a gyermekjóléti szolgálat felé nem 
igényelt jelzést, a következők:  

- Munkanélküliség miatti anyagi nehézségek. 

- Egészségtelen életmód. 

- Életvezetési problémák 
 
 Dr. Varga Zoltán László - háziorvos 
 
A gyermekkorúakra vonatkozó betegforgalmi adatok: 
A házi gyermekorvosi körzetben 2013. évi forgalmi statisztika a 0-18 éves korosztálynál a következő:  

- 0 éves:13 fő 

- 1-4 éves: 37 fő 

- 5-14: 196 fő 

- 15-18: 84 fő 
 
Összes esetek száma:  

- Rendelőben: 1961 fő 

- Beteg lakásán: - hívásra (első látogatás): 5 fő 
 
Jellemző betegségek előfordulási gyakorisága sorrendben: 

- Kalóriatöbblet miatti elhízás 

- Lúdtalp 

- Hanyagtartás  

- Rövidlátás 

- Vérszegénység 

- Asthma, allergia 
  
A jellemző betegségek esetleges okai az anyagi problémák illetve a helytelen táplálkozás lehet.  
 
Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde  
 
Óvodába járó gyermekek száma:69 fő /ebből bölcsődés 5 fő/ 
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 28 fő /1 fő tartós beteg, 1 fő SNI-s /  
Veszélyeztetett gyermekek száma: 0  
 

Pszichológushoz járó gyermekek száma: 2 fő 
Logopédushoz járó gyermekek száma. 9 fő 
Fejlesztőpedagógushoz járó gyermekek száma: 4 fő 
Iskolaérettségi vizsgálatot 1 főnél végezetek a Nevelési Tanácsadó szakemberi. 
 
A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 Szülői értekezletek /csoport szinten évi 4-5 alkalom/. 

 Nyílt napok a középsős és a nagycsoportban évi kétszer. 

 ,, Nyílt” farsangi ünnepség minden csoportban. 

 Anyák napja minden csoportban. 

 Gyermekhét májusban egy héten keresztül. 

 Gyermeknapi ünnepségek minden csoportban. 
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 Szükség esetén fogadóóra. 

 Napi kapcsolattartás. 
 
Az óvoda, szülőkkel való kapcsolattartása jó. Lehetőségeinkhez mérten segítjük a hozzánk fordulókat a 
problémák megoldásában. Egyre több család küzd anyagi gondokkal, de egy gyermek sem került veszélyben e 
miatt.  
 
Szabadidős gyermekprogramok: 
Heti rendszerességgel a környező óvodákban egyedülállóként minden óvónő plusz munkával segít kitölteni a 
gyermekek szabadidejét. 
Játszóházat, dramatikus játékot, játékos lábtornát,matematikai tehetséggondozást, népi táncot szervezünk a 
gyerekeknek. 
 
A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködését jónak ítéljük meg. A sajátos helyzet az idei tanévben 
nehézségeket állított elénk, de a kapcsolattartás jól működik. Kölcsönösen segítjük és tiszteletben tartjuk egymás 
munkáját. 
 
Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagintézménye 
 
Tanulói adatok:  

- Az iskolában tanuló diákok száma: 185 fő 

- Alsó tagozatos diák: 88 fő 

- Felső tagozatos diák: 97 fő 

- Halmozottan hátrányosnak ítélt tanulók száma: 27 fő 

- Magántanulók száma: nincs 

- Veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma: nincs 
 
Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:  

- Étkeztetési támogatás: 94 fő – 52 alsós, 42 felsős tanuló 

- Tankönyvtámogatás: 131 fő 
 
Napközisek száma: 34 fő  
Tanulószobába járó tanulók száma:18 fő. 
Iskolaotthonos képzés: 42 fő 
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 45 fő. A korrepetálásra fordított órák száma havonta 48 óra. 
A gyermekvédelmi felelősnek havonta 4 órája van. 
Az iskolában a következő szakkörök működnek: matematika, dráma, rajz, úszás és angol fakultáció. 
A védőnő és a rendőr az osztályfőnökök kérésére minden évfolyamnak tart felvilágosító órákat.  
Az iskola mozgáskorlátozottak számára nem használható. 
 
A szülőkkel évi 3 alkalommal szülői értekezleteken beszéljük meg a gyermekek nevelésével kapcsolatos 
problémákat. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szülei negyedévente megbeszélést tartanak a 
korrepetáló nevelőkkel.  
 
Fejlesztőpedagógiai ellátásban 5 tanuló részesült havonta 16 órában és 2 gyerekkel gyógypedagógus foglalkozott 
hetente 12 órában 
Nevelési tanácsadóba 3 gyermeket kellett továbbküldeni, így velük külön szakemberek is foglalkoznak 
 
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: nem volt 

- Bűntett: nem volt  
 
Jellemző problémák és azok gyakorisága gyermekkorúak körében.  
2013. évben Monostorpályi tekintetében gyermekkorú személyekkel szemben sem szabálysértési, sem 
büntetőeljárást nem folytattunk. 
 
Jellemző problémák és azok gyakorisága fiatalkorúak körében.  
Monostorpályiban kirívó eset a fiatalkorúak körében nem történt.  
Itt a Sport Presszó pénteki hajnal 2-ig történő nyitva tartása vet fel problémákat, amiket megpróbálunk kezelni 
fokozottabb járőrözéssel a környéken, megakadályozva a garázda jellegű bűncselekmények, szabálysértések 
elkövetését. A söröző jelenleg zárva van. Így egy időre ez a gond megoldódott, ami a fiataloknak nem 
biztos,hogy öröm. 
 
A családon belüli erőszak bántalmazások előfordulása a településen. 
Családon belüli erőszak elkövetése miatt nem került sor a Rendőrőrs által elrendelt ideiglenes megelőző 
távoltartás elrendelésére. 
 
Gyermekkorúak sérelmére elkövetett 

- szabálysértés: 0 fő 

- vétség: 0 fő 

- bűntett. 0 fő 
 
A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok. 
Kábítószerek előfordulása elsősorban a nagyobb városokban, nagyszámú fiatal által látogatott 
szórakozóhelyeken lehet jellemző. Terjesztésében esősorban fiatal felnőttek vehetnek részt. A településeinken 
nem jellemző a kábítószer terjesztése, fogyasztása, ám ez nem zárja ki jelenlétét a kábítószernek az iskolában. 
 
A bűnmegelőzésben, prevenciós munkában végzett feladatok és szerzett tapasztalatok. 
A kriminológia legfőbb célja a bűnmegelőzés, a prevenció. A bűnözés olyan deviáns magatartás, melynek 
indokai között természeti, biológiai tényezőket és a szocializáció során bekövetkezett hiányosságokat  találunk. 
A prevenció nem csak a rendőrség feladatát képzi, hanem a bűnmegelőzés legszélesebb körű összefogását és 
kooperációját is, mert a bűnözés a társadalom minden rétegét érinti (például civil szervezetek, családsegítő 
központok,ifjúságvédelmi intézmények) A politikusok az ország büntetőjogának alakításával és jogszabályok 
alkotásával igyekeznek tenni a megelőzésért, melynek egyik jelentős eredménye az országos bűnmegelőzési 
program. 
A rendőrség gyermek-és ifjúságvédelmi feladata összetett. Egyrészt csökkenteni kell azokat az alkalmakat, 
melyek a kiskorúak áldozattá válásának esélyét növelik,másrészt felvilágosító tevékenységeket kell véghezvinni 
annak érdekében, hogy minél csekélyebb számú fiatal kövessen el bűncselekményt. Ezeket a célkitűzéseket 
szolgálják a helyi és országos szintű bűnmegelőzési programok.  
Az ,,Iskola rendőre” program keretében több alkalommal is sor került prevenciós előadás megtartása, 
bűnmegelőzési jelleggel is. A tapasztalatok szerint az általános iskolások érdeklődőek, nyitottak a témára. 
Közlekedési, és drog prevenciós előadásokra is sor került már, nem csak az iskola program keretében a 
településeink iskoláiban, önkormányzatainál. 
 
Községi Könyvtár 
 
A könyvtár nyitvatartási rendje:  
Hétfőtől - csütörtökig: 8:00- 16:30- ig 
Pénteken: 8:00- 14:30-ig 
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Nem szerveztünk kimondottan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket megcélzó programokat. 
A gyerekeknek a nyitvatartási időnek megfelelően ingyenes internetezési lehetőséget biztosítunk. 
 
Civil szervezetek támogatása: 
 
Gyermekek és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltésére két non profit szervezet is biztosít lehetőséget a 
településen. 

- A Rozmaring Néptánc Egyesület 

- az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület.  
 
Mindkét egyesületet támogatja az önkormányzat. 
 
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. 
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Előterjesztés szerint  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2014. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   
 

1. Elfogadja a Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi      feladatai 

ellátásáról szóló  2013. évi átfogó értékelést.  

 
2. Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést a jegyzőkönyv mellékleteként továbbítsa a Hajdú-Bihar 

megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – tervezetet 
elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat  – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. május 23.  

Tisztelettel:  
Juhász Péter  

jegyző   


