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ELÖTERJESZTÉS
Dimavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

Tárgy: Javaslat az Onkormányzat 2020. évben végzett
gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

gyermekjóléti és

A gyermekek védelmérö) és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban "Gyvt.)
96. § (6) bekezdése alapján "a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány
rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készit. Az értékelést - települési önkormányzat
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az
értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül Javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely 60 napon belül érdemben
megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és áUásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. " A beszámoló tartalmi
követeünényeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (K. 10.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer. ) 10. számú melléklete határozza meg. A beszámoló az előterjesztés mellékletét
képezi.

Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Kormányrendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§-ának (4) bekezdése szerint eljárva a gyermekek védelméról és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az Onkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés mellékletét képező 2020. évi beszámolót elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Az előterjesztést készítette: Hebóné Dull Mária Ibolya igazgatási osztályvezeto

Melléklet: Beszámoló a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Dunavarsány, 2021. május 13.

Az előterjesztés törvényes:
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BESZÁMOL

2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról



Bevezetés

Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törróny (a továbbiakban: Gyvt. ), a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (K. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer. ), a polgári

törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ), továbbá egyéb rendeletek, egyes

közoktatásijogszabályok, valamint a helyi rendeletek alapján látja el.

A hatásköri és illetékességi szabályokat a gyermekvédekni és gyámügyi feladat- és hatáskörök

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéröl és illetékességéröl szóló 331/2006. (XII. 23. ) ICorm.

rendeletben foglalt felhataünazás alapján látja el a feladat címzettje.

A gyermekek védelme a gyermek családban történö nevelkedésének elösegítésére,

veszélyeztetettségének megelözésére és megszüntetésére, valamint a szülöi vagy más hozzátartozói

gondoskodásból kikerülö gyermek, helyettesftö védelmének biztosftására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelmét pénzbeli, tennészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyemiekjólétí

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a jogszabályokban meghatározott

hatósági intézkedések biztositják.

A gyermekvédelmi rendszer müködtetése állami és önkormányzati feladat.

A gyermek családjában történö nevelkedését segítö ellátást a gyermek és családja helyzetéhez,
szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. A jogszabályokban meghatározott ellátások igénybevétele
általában Önkéntes. A gyermek szülöje vagy más törvényes képvíselöje csak a jogszabályokban

meghatározott esetekben kötelezhetö valamely ellátás igénybevételére.

A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

Ajogszabályi előírások alkalmazása során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve,
a törvényben elismertjogaikat biztosítva kell eljámi.

1. A tele ülés demo ráfiai mutatói különös tekintettel a O -18 éves korosztál adataira

Demográfiai mutatók:

2020. december 31-i állapot szerint Dunavarsány lakosainak száma: 8709 fő, melyböl 1861 fö kiskort,

6848 fö nagykorú. A 2019-es évhez víszonyítva a lakosság Összlétszáma 187 fövel nött.

Korcsoport szerinti megoszlás:

0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves 15-17 éves 18-62 éves 63-100 éves

485fö 321fő 777 f5 278fö 5326fő 1522fő

A korcsoport szerinti megoszlásban a 201 9-es évhez viszonyítva a 1 8-62 éves korcsoportban emelkedett

jelentösen a lakosság száma.
A lakosság minden korosztálya igényének kielégítése azonos súlyú feladatot jelent az Önkormányzat
számára. Továbbra is kiemelkedö fígyelmet kell fordítani a gyermekeket nevelö családokra a rájuk

nehezedő, egyre növekvő terhek miatt.



2. Az önkormán zat által n ú'tott énzbeli természetbeni ellátasok biztosítása:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvewiényben részesüló'k száma, kérelmezókre vonatkozó
általánosüható adatok, elutasitások szdma, föT>b okai, önkormánywtot terhelö kiadás nagysága

Rendszeres gyermekvédelmí kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultság megállapitásának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult Gyvt. 21/B. §-ában meghatározott ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek -

a szűnidei gyermekétkeztetésnek, a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatást, valamint a Gyvt-
ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerü iskolai oktatásban részt vevö tanuló számára az intézményi

gyemiekétkeztetést ingyenesen, az 1 -8. évfolyamon felül nappali rendszerü iskolai oktatásban részt vevő
tanuló számára az intézményi téritési díj 50%-os nonnatív kedvezményével kell biztosítani, ha

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára

tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű, a
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetü gyermeknek, fíatal felnÖttnek emelt összegü pénzbeli
támogatást nyújt.

Meghatározott feltételek fennállása esetén ajegyző 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Arendszeresgyennekvédelmikedvezménybenrészesültgyennekekszáma2020. december31-én59 fÖ

volt, mely 30 családot érintett. A 2019-es évhez (73 f6, 38 család) viszonyítva elmondható, hogy 2020-
benjelentosen csökkent ajogosult gyermekek száma.

A rendszeres gyeraiekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapitása n-ánti kérelem nem keriilt
elutasításra. A gyermeket gondozó családban a jövedelemhatár személyenként az öregségi

nyugdíjminimum 135%-a (38.475-Ft/fö/hó). Egyedülálló szülö, vagy más törvényes képviselö, tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyennek, vagy nagykorúvá vált gyennek esetén a jövedelemhatár
személyenként az öregségi nyugdíjminimum 145%-a (41. 325-Ft'fö/hó).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülo gyermekek 2020-ban két alkalommal pénzbeli
támogatásban részesültek. Alapösszegű támogatásban áüagosan 43 gyermek, emelt összegűben 20
gyermek részesült. Az önkomiányzatot a kétszeri támogatás vonatkozásában kiadás nem terhelte. A
kétszeri támogatás során 776. 000. - forint került kifízetésre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezméiiyre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó

gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásrajogosult, ha

. a gyermek tartására köteles, és

. nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti

életjáradékban, átmeneti bányászjáradékbaa, megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások emeléséröl szólójogszabály hatálya alá tartozik.



A pénzbeli ellátás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének
22 százaléka. A 2020-as évben nem keriilt ilyenjellegű pénzbeli ellátás megállapításra.

Rendkívűli települési támogatás gyermeket nevelő családok részére

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként

jelentkezö többletkiadások, igy különösen:

. betegséghez,

. elemi kár elháritásához,

. iskoláztatáshoz,

. gyermekétkeztetés díjának kifizetése,

. a gyermek fogadásának elökészitéséhez,

. a válsághelyzetben lévö várandós anya gyermekének megtartásához,

. a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének és kapcsolattartásának elösegítéséhez

kapcsolódó kiadásokhoz,

. téli tüzelö beszerzéséhez,

. közüzemi díjak megfízetésének elösegítéséhez,

. gyógyszerköltséghez,

. halálesethez

támogatás nyújtása.

A támogatás tárgyévi összege 40. 000. - Ft/gyermek.

2020-ben 17 gyermeket nevelö család több alkalommal részesült rendkívüli települési támogatásban. A
támogatás megállapítására a családok többsége esetében a gyermekek iskoláztatásához, a gyennekek
tartós betegsége, illetve élehniszervásárlás miatt került sor.

Felhasznált összeg: 967. 000. - Ft

Egyébf a Gyvt - ben nem szabályozott pénzbeli vagy termész. etbení juttatásokra vonatkozó adatok

Amikor a gyermekek élethelyzeténekjavításáról, veszélyeztetettségük csökkentésére fordftott pénzbeli
és természetben nyújtott ellátásokról adunk számot, meg kell említeni a szociális törvényben, illetve

felhatalmazása alapján a helyi rendeletben szabályozott egyéb ellátásokat is.

Helyi támogatási forma még az önkonnányzat által folyósitott havi 6.000. - Ft összegű GYES
kiegészítés. Jogosult a saját háztartásában nevelt gyermeke 2 éves korától 3 éves koráig, ikergyermekek
esetén a gyermekgondozási díj lejártát követő hónap elsö napjától 1 év idötartamig a Dunavarsányi

bejeientett lakóhellyel rendelkező szülő, aki gyenneke után gyermekgondozást elösegítő támogatásban
részesül.

Ebben a támogatásban 99 család részesült. 2020. évben kífízetett összeg: 3. 336. 000. - Ft.

Lakhatáshoz nyújtott rendszeres települési támogatásban 45 család részesült. A felhasznált összeg
1. 308. 000. -Ft. A támogatás havi összege egységesen 4. 000. - Ft/hó.

Rendszeres települési támogatás gyógyszer kiadások viseléséhez támogatásban 11 család részesült. A
felhasznált összeg 602. 000. - Ft volt.



A felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatására szolgál a Bursa Hungarica Osztöndíj mely egy
tanévre állapítható meg. Elbírálása szociális rászorultság alapján, pályázati úton történik. 5 fö részesült
a támogatásban 10 hónap idötartamban, átlagban havi 8. 000- Ft/hó összegben.

További támogatási forma még az önkormányzat által folyósitott, felsöfokú oktatásban tanulmányokat
folytató helyi fiatalok anyagi támogatása. A támogatást pályázat benyújtásával lehet elnyemi,
támogatásban 2 fő részesült. A rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén az ösztöndíjat a
Képviselő-testület egy tanévre adományozhatja, mely évente meghosszabbítható. Osszege havonta
15.000. - Ft/fíatal. A megállapított ösztöndíj vissza nem térítendö pénzbeli támogatás.
Természetbeni támogatás az egyes védőoltások (meningococcus baktérium, humán-papillóma víms)
költségeinek átvállalása. 1 gyennek részesült ebben a támogatási formában.

Osszességében elmondható a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások igénybe vétele évröl
évre csökken.

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvevnényben részesülffkre vonatkozó statísztikai adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében az intézményi
gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosftani:

. a bölcsödében, mini bölcsodében nyújtott bölcsödei ellátásban vagy óvodai nevelésben

részesülö gyermek számára, ha
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

o tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

o olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
o olyan családban él, amelyben a szülö nyilatkozata alapján az egy före jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelezö legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, társadalombiztositási járulékkal csökkentett összegének 130%-át

vagy

o nevelésbe vették;

. az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolaí oktatásban részt vevö tanuló számára, ha
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesűl, vagy

. nevelésbe vették;

. azon bölcsödei, mini bölcsődei, óvodai és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai

oktatásban részt vevö tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülö

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya
alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

. az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevö tanuló számára, ha
o nevelésbe vették, vagy

o utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az mtézményi téritési díj 50%-os normatív kedvezményével kell
biztositani:

. az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

. az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevö tanuló
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve,
hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyemiekétkeztetésben;



. bölcsődés, óvodás korú, 1-8., illetve azon felüli évfolyamos tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek számára, feltéve, hogy nem részesűl ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Kedvezményben részesülökre vonatkozó statisztikai adatok:

. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 59 gyermek,

. nagycsalád: 14

. egyedülálló szülö: 16

Az oktatási és nevelési idöszakban a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek közül a szűnidei
gyermekétkeztetést az alábbiak szerint vették igénybe:

. tavaszí szünet: 6 gyermek,

. nyári szünet: 10 gyermek,

. öszí szünet: 6 gyermek,

. téli szűnet: 2 gyermek.

Megállapítható, hogy a 2019. évhez viszonyítva a nyári szünetben emelkedett az igénybe vevok száma,
míg a téli szünetbenjelentősen csökkent.
A halmozottan hátrányos gyermekek szünidei gyermekétkeztetés igénybe vétele egyre csökkenő
tendencíát mutat.

3. Az önkormán zat által biztosított személ es ondoskodást n ú'tó ellátásai bemutatása:

Gyermekjólétí swlgállatás bixtosüásának módja, müködésének tapasztalata (alapellátásban
réswsülok száma, gyermekek vesz. élyeztetettségének okai, válsághelyietben lévö várandos anyák
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzórendszer tagjatval való
együltmükodés tapasztalatai)

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyennek érdekeit védö speciális, személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elösegítését, a gyemiek veszélyeztetettségének
megelözését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás tartalma:

. a gyermek fejlödését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,

. a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

. az anyagi nehézségekkel küzdök számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást,

. családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi megelozését célzó tanácsadás, vagy az
ezekhez való hozzájutás megszervezése,

. válsághelyzetben lévö várandós anya segítése,

. szabadidös programok megszervezése.

. hivatalos űgyek intézésének segítése,

. családgondozást, igy a családban jelentkező müködési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elösegítését,

. kezdeményezi pedagógiai szakszolgálat igénybevételét,

. a veszélyeztetettséget észlelö és jelörendszer működtetése, a nem állami szervek valamint
magánszemélyek részvételének elösegítése a megelözö rendszerben,



. a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldásárajavaslat készítése,

. tajékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájámlás szándékával történö elhelyezésének lehetőségéröl,

. közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok megszervezését,

. a tartós munkanélküliek, a fíatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatásí

problémákkal küzdő, illetve egyéb szociálisan rászoruló személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását, a családon belüli kapcsolaterösítést szolgáló kapcsolaterősítö,

családterápiás, konfliktuskezelö, mediációs programokat és szolgáltatásokat.

Az önkormányzat fenti feladatát a Dunavarsány és Kömyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott Dunavarsány és Kömyéke Család- és
Gyermekjólétí Szolgálat útján látja el. A szociális és gyermekjóléti ellátó rendszer szervezésének

legföbb célja a szolgáltatásaihoz való hozzáférés lehetösége területi-, térségi-, települési
különbségeinek, egyenlötlenségeinek felszámolása.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó nevelési, oktatási
intézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élö gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
elősegíti a gyermek családban történő nevelését. Szervezi és működteti az észlelő-jelzörendszert,
szakmaközi megbeszéléseket, esetkonferenciákat szervez, preventív céllal táboroztat, rendszeres

kézműves foglalkozásokat tart.

Településünk a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) ellátási
teriiletéhez tartozik. A mindennapi munkában ez úgyjelenik meg, hogy kijelölnek egy esetmenedzsert,

aki a hatósági beavatkozást igénylő esetekben koordinálja a segítö munkát. Magát az esetkezelést, a
családsegítést, az adminisztrációt továbbra is a családsegitő végzi, az esetmenedzser az ő javaslatára
kezdeményezi a gyennekvédelembe vételét, nevelésbe vételét. A védelembe vett gyermeket is a

Családsegitő gondozza továbbra is, az esetmenedzser felülvizsgálatok, helyzetértékelések idején kéri ki

a családsegítö véleményét és továbbítja azt a gyámhatóság, vagy a szakszolgálat felé.

A tapasztalatok szerintjóval hosszabb idöt vesz igénybe, hogy a szükségessé vált hatósági beavatkozás
megtörténjen. A család- és a gyermekjóléti szolgálatnak hetente jelenteni kell a KÖzpont felé a

beérkezett jelzések számát, a jelzést követö íntézkedést. Eves intézkedési tervet kell készíteni a
jelzörendszer munkájával kapcsolatban. A család- és gyennekjóléti szolgáltatás összevonása szakmailag
mindenképpen indokolt, hiszen nem egy gyermeket vagy egy szülőt, hanem egy családot komplexen
kell kezelni az esetmunka során, ezért együttjelenÍk meg a beszámolóban a gyermek és felnött igénybe
vevök száma.

2018 őszén új szolgáltatási elemként megjelent a nevelési-oktatási intézményekben a szociális segítő
munkatárs. A szociális segítö feladatai a gyermekek és a szülök részére nyújtott szociális és mentális
segítségnyújtás, valamint az intézmény részére biztosított szolgáltatás.

A gyermekek részére nyújtott segítségnyújtás keretében például a következokjelennek meg: információ
nyújtás és tanácsadás, "körön kívül került" gyermekek támogatása, krízisintervenció, érdekvédelem, a

családsegítö és az esetmenedzser munkájának támogatása az intézménybejáró gyermekek eseteíben.

Szülők részére biztosított segítségnyújtás keretében pedig például az következők jelennek meg:
infonnációnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működésérö), értékeket-
normákat közvetítö szerep az iskola és a családok között, közvetítés a szülö, és az óvodapedagógus,

pedagógus közötti konfliktusban.



Köznevelési intézmény részére nyújtott szolgáltatás keretében példáu) a következők jelennek meg:
rendszeres kapcsolattartás, tanárokkal, gyermekvédelmi felelősökkel esetmegbeszélések, szakmaközi
megbeszélések, részvétel a nevelőtestületi ülésen.

Dunavarsány teriiletén 41 családdal állt folyamatos kapcsolatban a szolgálat. Az alapellátás a
veszélyeztetettség megelözésére irányuló gondozási forma, a védelembe vétel hatósági intézkedés, mely
a veszélyeztetettség megszmitetésére irányul. A családgondozó az eset összes körülményét feltárva
mérlegeli, hogy a veszélyeztetettség megszüntethetö-e az önként igénybe vehetö alapellátásokkal, vagy
a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedésre van szükség.

Védelembevétel: a gyermekjóléti szolgálatjavasaltot tesz a gyermek védelembevételére a Központ felé,
ha előzetesen megkísérelte a gyermek veszélyeztetettségének alapellátás keretében megszüntetrü, de ez
a gyermek és /vagy a szülő együttműködésének hiányában nem vezetett eredményre.

Dunavarsány tekintetében a szolgáltató tevékenysége problématípus szerint:

(Az alábbi adatoknál kérem, vegyék figyelembe, hogy az igénybe vevö családok száma került
kimutatásra, nem az igénybe vevő személyek száma.)

. gyermeknevelési probléma: 4

. gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 4

. magatartászavar, teljesítményzavar: 6

. elhanyagolás: 5

. családi konfliktus: 6

. szulök, vagy a család életvitele: 5

. szülői elhanyagolás: 5

. anyagi megélhetési, lakhatással összefüggö: 6

. lelki mentális: 1

. egészségi probléma következménye: 1

. ügyintézéssel kapcsolatos: 3

Ki kell emelni, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a védelembevétel, ideiglenes hatályú elhelyezés vagy
nevelésbevétel adatai nemjelennek meg a statisztikában.

Érzékelhetö változás történt több probléma típus esetében. Megsokszorozódott az oktatási, nevelési
elhanyagolás. Ez majdnem minden esetben a digitális oktatásra való áttérés miattjelent meg. A dolgozó
szülő nem tudja felügyelni, hogy gyermeke délelőtt részt vesz-e az órán, illetve a szülők
felkészültségének hiánya nem teszi lehetövé, hogy gyennekének segítsen a tanulásban. Tudnunk kell
azt is, hogy vannak családok ahol nincsen intemetkapcsolat vagy az eszköz hiányzik. Megduplázódott
az anyagi megélhetési problémák száma. A lelki, mentális problémákkal, pszichiátriai betegségekkel
küzdő igénybe vevők nagy hányada gyermek, a felnöttek pedig legnagyobb számban nevelési
problémák miatt kérik a pszichológiai tanácsadást. Az eddig tapasztalt tendencia folytatódik, növekvő
ütemben nő azon családok száma, akik kapcsolattartással, gyermekelhelyezéssel kapcsolatban

igényelnek segítséget. A családi konfliktusok számában is tapasztalhatunk növekedést.

Az elozö évhez hasonlóan most is elmondható, hogy igénybe vevöi kör társadalmi státusz tekintetében
is változott. Az iskolázott családok keriilnek igénybe vevöként szolgálatunk látókörébe. Altalában

nevelési-oktatási intézményektől érkezik jelzés a családban élö gyermekröl. Ettől eltérő esetben a
különélő szülö kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.



Ezen családok esetén sokszor problémás a kapcsolatfelvétel, nehéz megszervezni a kötelező
családlátogatásokat, mert a szülők dolgoznak és az esti órákra szeretnék idözíteni a családlátogatást.
Probléma belelátási képességük általában alacsony, zaklatásnak tekintik a kapcsolatfelvételt,
együttműködésre nehezen vehetök rá.

A családgondozók a pszichológus támogatása mellet a szociális munka eszköztárát megfelelően
használva segítenek a gyermekeknek és szüleiknek ennek leküzdésében. Az intézmény a preventív és
korrektív rendszerszerű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt a családoknak.

A szolgálat válsághelyzetben lévől fö várandós anyát gondozott. Családjából kiemelt gyermekek 2020-
ban nem volt. További hatósági intézkedéssel érintett gyennek száma védelembevétel esetén 1 fő volt.

A veszélyhelyzet fennállása miatt a családsegítö szolgálat által korábban szervezett nyári táboroztatás
elmaradt. Esetkonferenciát, megbeszélést csak online szervezte a szolgálat. Az adományközvetítés
óriási számban történt tekintettel arra, hogy május hónaptól kezdve a Dunavarsányban miiködő Robi

pékség minden munkanapon a megmaradt pékárut eljuttatta az intézménynek, amiböl naponta 25-30
rászoruló család kapott. A karácsonyi ünnephez kötödő adományozás is megnövekedett, a
cipősdobozokon felül nagyszámú élelmiszercsomag, gyümölcs, édesség keriilt kiosztásra.

A családsegítök márciustól a tanév végéig az online oktatás miatt hátrányban lévő gyermekeket
folyamatosan segitettek a tanulásban, az iskoláktól kapottjelzés alapján felkeresték azon gyermekeket,
akik hanyagságból nem teljesitették feladataikat. A nyári szünetben felkészítették a pótvizsgára
kötelezett gyennekeket.

Az észlelö-ésjelzörendszer szerepe kiemelten fontos a gyermekvédelemben. A családsegítök minden
héten meglátogatják a nevelési-oktatási intézményeket, illetve keddi napokon tartott team értekezleten
a dunavarsányi iskolából az Ígazgatóhelyettes asszony aktívan részt vesz így a kapcsolattartás
folyamatos. A veszélyhelyzet alatt telefonon működött a kapcsolattartás.

Ajelzések legnagyobb számban továbbra is az iskolákból érkeztek. Az általános iskolákból elsösorban
magatartási, beilleszkedési problémák miatt, míg a középfokú nevelési-oktatási intézményekböl
kizárólag igazolatlan mulasztás miatt érkezettjelzés, de ezek száma isjelentősen csökkent.

Kiemelkedő a védönöi szolgálattal való együttműködés, számos közös családlátogatás valósult meg.

Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmenetí gondowsának biztosításciy ezen ellátások
igénybevétele, az ezzel összefuggö tapaszlalalok

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelö nappali
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek
számára, akiknek szülei, törvényes képvíselöi munkavégzésük - ide értve a gyennekgondozási díj, a
gyermekgondozást segíto ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is
- munkaerő-piaci részvételt elösegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű
iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnöttoktatásban, felsőoktatási
intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásub'ól nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások
időtartama lehetőleg a szülö, törvényes képviselo munkarendjéhez igazodik.

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhetö bölcsödében, mini bölcsödében, munkahelyi
bölcsödében, családi bölcsödében, napközbeni gyermekfelügyelet keretében - nem nevelési- oktatási
céllal - a szolgáltatás nyújtója az életkomak megfelelö napközbeni ellátást biztosít.
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A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásáról - öiikormányzati támogatással, ellátási és
együttmüködési szerződés alapján - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kettő, Bambi és Törpike
Családi Bölcsőde gondoskodik. Mind a két bölcsőde az engedélyezett 7-7 fő - 1,5 évestől 3 éves korú
gyermekek - gondozását, fejlesztését látja el. A kis gyermeklétszám miatt családias légkört, személyre

szabott gondoskodást tudnak nyújtani és több időjut egy-egy gyermek fejlesztésére is. A gyermekek
életkora jellemzöen 18 hónapos korosztálytól 3 évesig terjed. Az óvoda visszajelzése alapján
beilleszkedésük az óvodai közösségbe sokkal könnyebb azoknak a gyermekeknek, akik családi

bölcsődébejártak.

Az óvodai ellátásról 14 csoportban 382 gyermek tekintetében a Weöres Sándor Ovoda gondoskodik. A

gyermeklétszám az elözö évhez képestjelentösen emelkedett.

Az általános iskolai ellátást az Arpád Fejedelem Altalános Iskola - 741 fö tanuló oktatását - biztosította

(2020. októberi statisztikai) októberében. Az előző évhez viszonyítvajelentősen nem változott a tanulók
létszáma. A gyermekétkeztetésrol az intézményen belül működő konyha gondoskodott.

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú zeneművészeti oktatási feladatot lát

el, 203 fö beiratkozott tanulója volt.

A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek átmeneti gondozása továbbra sem biztosított a
településen. A gyermekek átmeneti gondozását - a szülöi felügyeletet gyakorió szülő vagy más

törvényes képviselö kérelmére vagy beleegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körü ellátással kell
biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülroénye, életvezetési problémaja, indokolt távolléte vagy más

akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megvalósitani. A fogyatékos gyermek
számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztositani. A gyermek átmeneti gondozása

megszervezhető a működtetö által kijelölt befogadó szülőnél, helyettes szülőnél, nevelö szülönél,
speciális nevelöszülőnél és a különleges nevelőszülőnél a gyermekek átmeneti otthonában vagy
családok átmeneti otthonában.

Az átmeneti gondozás biztosítása érdekében helyettes szülőt lehetne alkalmazni, ha van a településen
képzett helyettes szülő, vagy ellátási szerződést kell kötni gyermekek átmeneti otthonával, családok
átmeneti otthonával féröhely biztosítása céljából. Ilyen jellegű kérelem nem érkezett az

önkormányzathoz.

4. A felü eleti szervek altal ámhatósá i ermekvédelmi területen vé zett szakmai

ellenoraések ta asztalatainak továbbá a ermek'óléti és ermekvédelmi szol áltató

tevéken sé et vé zők ellenőrzésének alkalmával tett me álla ítások bemutatása

A felügyeleti szerv részéröl a 2020. évben nem keriilt ellenőrzésre a gyámhatósági, gyermekvédelmi
területen végzett szakmai tevékenység.

5. Jövőre vonatkozó 'avaslatok célok me határozása a G . előírásai ala án mil en

ellátásokra és intézmén ekre lenne szüksé a roblémák hatékon abb kezelése érdekében

ermekvédelini revenciós elké zelések

Az ellátások tekintetében az önkormányzat eleget tett a törvényi eloírásoknak. A pénzbeli ellátások

vonatkozásában a gyermekgondozást elősegítő ellátásban részesülő szülöknek GYES kiegészítést nyújt.
A gyermekek védelmének és ellátásának biztosítása érdekében a városban az intézményi rendszer

kiépült, bölcsÖde építése, építése folyamatban van.
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Gyennekvédelmi prevenciós elképzelések:

. még több prevenciós és szabadidös programok, csoportok szervezése, vezetése,

. csoportfoglakozás tartása gyermekek, fiatalok számára (társas kapcsolataik épitésének,
vagy fejlődésének segítése),

. szülÖcsoport szervezése, vezetése (klub formában),

. családi programok szervezése.

6. A bűnme előzési ro ram főbb ont'ainak bemutatása amenn iben a tele ülésen készült il en

ro ram valamint a ermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett

bűncselekmén ek számának a bűnelkövetés okainak bemutatása.

A településen nem készült bűnmegelőzési koncepció.

2020-as évben egy kiskorú 3 alkalommal követett el bűncselekményt. Rendőrhatóság által tett bejelentés
fiatalkorú bűnelkövetés miatt nem történt.

Dunavarsány Önkormányzata a közbiztonság javítása érdekében együttműködik a Szigetszentmiklós
Rendőrkapitánysággal. A közbiztonság javítása érdekében a Polgárörség tagjai is rendszeresen
járöröznek.

7. A tele űlési önkormán zat és a civil szervezetek közötti e üttműkodés keretében mil en

feladatok szol áltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek ala ellátás szakellátás

szabadidős ro ramok dro revenció

Az ifjúság-, és családvédelmi munkában fontos feladatot látnak el a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
szakemberei, az oktatási, közművelödési intézmények, civil szervezetek, egyházak.

Szervezetek, egyesületek: (a teljesség igénye nélkül)

. XXIII. János Pápa Katolikus Karitász

. 1270. sz. Nautilus Vizicsapat

. 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat

. Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete

. Dunavarsányi Nemzeti Fómm (DNF)

. Petőfí Művelődési Ház és Könyvtár Népdalkör és Citera zenekar

. Dunavarsányi Polgárör Egyesület

. Dunavarsányi Toma Egylet (DTE)

. Dunavarsányiak Független Köre (DFK)

. Dunavarsányi Svábok Egyesülete

. Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

. Iskolai Sport Kör

. Kantátika Férfí Kar

. Kertbarátok Klubja

. Petőfí Művelödési Ház és Könyvtár Kézimunka Szakkör

. Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi Egyesület

. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Dunavarsányi Csoport

. Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány

. Mollissima Nöi Kar

. Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete Dunavarsányi Csoport
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. Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány

. Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub

. Oseink Utján Hagyományörzö és Ijász Csoport

. Délegyházi-Dimavarsányi Onkéntes Tűzoltó Egyesület

. Soli Deo Gloria Közösség

. Szent Vendel Kolping Család Egyesület

. Magyar Vöröskereszt Dunavarsányi Szervezete

. Petöfi Művelődési Ház és Könyvtár Oszirózsa Nyugdíjas Klub

. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége

. "Osszefogás a Fiatalokért" Willpower Tánc és Sport Egyesület

. Magyarok Szövetsége Dunavarsányi Szervezete

* Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár KALAMAJKA Néptánc csoport

. Petofi Művelödési Ház és Könyvtár Babás-Mamás Klub

. Dunavarsányi Off-Road Egyesület

A vészhelyzet miatt az oktatási, közművelődési intézmények, civilszervezetek és egyházak nem tudtak
programokat szervezni a gyermekek és családok részére.

Dunavarsány, 2021. majus 4.

Hebőné Dull Mária Ibolya
igazgatási osztályvezetö


