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a Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 170/A. §-a
alapján, a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról évente,
május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Ezt
követően az értékelésről tájékoztatni kell a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztályát.
A Gyvt. 94.§. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme
helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának
megszervezése. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása:
bölcsőde, családi napközi; gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő;) valamint a
gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott hatósági intézkedések (hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása) biztosítják.
1. A

TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A
ADATAIRA:

0-18

ÉVES KOROSZTÁLY

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt adatok szerint
2015. január 1. napján a községben az állandó lakosság száma 1188 fő, amelyből 0-18 éves korú
gyermekek száma 225 fő, ebből a 0-14 éves korosztály 192 fő, a 15-18 éves korosztály 33 fő.
2015. január 1. napján a községben a 19-62 éves korúak száma 793 fő és a 63 év feletti lakosság
száma 170 fő.

2.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
BIZTOSÍTÁSA:

ÁLTAL

NYÚJTOTT

PÉNZBELI,

TERMÉSZETBENI

ELLÁTÁSOK
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2/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre
vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő
kiadások nagysága:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények
(gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás, ingyenes tankönyv) igénybevételére. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság - jogszabályban meghatározott jogosultsági
feltételek fennállása esetén - 1 évre kerül megállapításra.
2014. december 31. napján 51 gyermek (25 családban, melyből 10 családban a szülő egyedülálló)
volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 2 fő nagykorú, 1 fő tartósan
beteg, fogyatékos. Az év folyamán 67 gyermek részére nyújtottak be támogatási kérelmet,
melyből 65 fő részére került jogosultság megállapításra, 2 főt el kellett utasítani a jogosultsági
feltételek hiánya – a jogszabályban meghatározott egy főre jutó jövedelem túllépése - miatt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és
november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege minden
évben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. 2014. évben az egyösszegű
pénzbeli támogatás összege - a korábbi évekkel azonosan - gyermekenként 5.800.- Ft volt. 2014.
évben ezen a jogcímen kiutalt pénzbeli ellátás összege mindösszesen 557.000.-Ft volt, melynek
100%-át a központi költségvetés biztosította.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódóan lépett hatályba
2013. szeptember 1. naptól a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének
megállapítása. 2014. évben 25 kérelem érkezett, ebből hátrányos helyzetű 18 gyermek,
halmozottan hátrányos helyzetű 3 gyermek, 4 esetben elutasításra került sor a jogosultsági
feltételek hiánya miatt (nem felelt meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság feltételeinek sem, vagy a jogosultsági feltétel csak az egyik szülőre nézve teljesült –
alacsony iskolázottság vagy tartós munkanélküliség-).
A Gyvt.-ben meghatározottak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek szülője a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal húszezer forint, ezt
követően esetenként (évente két alkalommal: május és november hónapokban) 10.000-10.000.-Ft
pénzbeli támogatásra (óvodáztatási támogatás) jogosult. 2014. évben 2 rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára került megállapításra, összesen
40.000-Ft értékben. A kifizetett támogatás 100%-át a központi költségvetés megtérítette.

2/2. Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatások:
Az Szt. és a Gyvt. 2014. január 1. nappal hatályba lépett módosításával megszüntette a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást és az átmeneti segélyt, egy segélyezési formává, az önkormányzati
segéllyé vonta össze. Ez azt eredményezte, hogy a gyermekes családok már nem csak a
gyermekre tekintettel részesülhettek szociális segélyben, hanem egyéb létfenntartást
veszélyeztető helyzetük esetén is. Az önkormányzat így 2014. évben összesen 9 család részére
állapított meg önkormányzati segélyt 61.000 Ft.- összegben.
A nagycsaládosok, a tartósan beteg gyermeket nevelők, valamint a rendszeres gyermekvédelmi
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támogatásban részesülő családok gyermekeik tankönyveit ingyenesen kapják.
2014. telén az önkormányzat 30 szociálisan rászoruló család részére biztosított tűzifát a téli
tüzelőhöz.

2/3. Gyermekétkeztetés megoldásának a módja:
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell
alkalmazni a bölcsődében, az óvodában illetve általános iskolai menzai ellátásban nyújtott
étkezésre. Iskolai étkezésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe.
A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi és személyi térítési díjat a gyermekvédelmi törvény
szabályozza. A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja 2014. évben az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díjat a napi
összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának
valamint a normatív kedvezmény figyelembe vételével kell megállapítani.
A törvényi szabályozás szerint a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
után a szülők mentesülnek az intézményi térítési díj fizetése alól. Fentiek körbe nem tartozó,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után a szülők az
intézményi térítési díj 50%-át fizetik. Három vagy több gyermekes családoknál gyermekenként,
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek és tanuló után az intézményi térítési díjnak az 50 %-t
kell kedvezményként biztosítani.
Kedvezményben részesülők adatai:
2014. évben 36 gyermek után a szülő a térítési díj 50%-át fizette, melyből 1 gyermek bölcsődei
ellátásban, 14 gyermek óvodai ellátásban, 21 gyermek pedig általános iskolai oktatásban
résztvevő gyermek volt. 60 gyermek szülője mentesült a térítési díj fizetése alól, melyből 3
gyermek bölcsődei ellátásban, 29 gyermek óvodai ellátásban, 28 gyermek pedig általános iskolai
oktatásban résztvevő gyermek volt.
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
BEMUTATÁSA :
3/1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Gyermekjóléti Szolgálat a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ intézményen belül
önálló szakfeladatként működik 1997. szeptember 1. óta, 2009. január 1. napjától pedig térségi
feladatokat is ellát (Úrkút, Halimba, Szőc, Öcs települések tekintetében). Az intézmény 2013.
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július 1. nappal átszervezésre került. Ezt követően a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás (Ajka, Halimba, Öcs, Szőc és Úrkút települések részvételével) hozta létre a
fenntartásában működő Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.
Gyermekjóléti szolgáltatás
Halimbán a Szolgálat szakmai tevékenységét az elmúlt évben 1 fő főállású kolléga látta el. A
családgondozó a jogszabályban előírt szakmai végzettséggel (szociálpedagógus és
családpedagógus) rendelkezik.
2014. évben Halimbán 19 család került gondozásba, amely összesen 35 gyermeket érintett. Két
családban (4 gyermek) védelembe vételre került sor. Két családdal (4 gyermek) átmeneti nevelés
miatt került rendszeres kapcsolatba a családgondozó. Egy család esetében utógondozói
feladatokat látott el, 14 család esetében alapellátás keretén belül végzett veszélyeztetettséget
megszüntető, valamint veszélyeztetettséget megelőző családgondozást.
2014. évben 8 alkalommal készült felkérésre környezettanulmány. Ezek a felkérések főképp a
gyámhatóságtól, pártfogó felügyelői szolgálattól érkezik. Minden esetben készül
környezettanulmány a gyermekjóléti szolgálathoz érkezett jelzések kapcsán is. 2014. évben
összesen 35 írásbeli jelzés érkezett a családgondozóhoz. Jelzési kötelezettségükkel főleg a
jelzőrendszer tagjai éltek, ideértve a közoktatási intézményeket, a védőnői szolgálatot, a
háziorvost és a gyámhatóságot. A környezettanulmány elvégzése után írásbeli tájékoztatást
készített tapasztalatairól, a további intézkedések szükségességéről, javaslatairól.
Évente több alkalommal kerül sor közös családlátogatásra a védőnővel és az iskolai
ifjúságvédelmi felelőssel, amely hasznosnak és hatékonynak bizonyul.
A családsegítő rendszeresen, havonta egy alkalommal részt vesz a Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat esetkonzultációján, ahol lehetőség van az aktuális információk és
feladatok megbeszélésére, problémás esetek feldolgozására.
Megrendezésre került az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás. A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet feladatként jelöli meg a
gyermekjóléti szolgálat számára, hogy minden év március 31-ig tanácskozást szervezzen. A
tanácskozás meghívottai a szolgáltatás fenntartói, a gyermekjóléti ellátást biztosító intézmények
képviselői, valamint az észlelő- és jelzőrendszer tagjai voltak. A tanácskozás célja az elmúlt év
gyermekvédelmi tevékenységének rövid, átfogó értékelése, vélemények, javaslatok, ötletek
megfogalmazása volt, melyek a további hatékonyabb gyermekvédelmi tevékenységet, illetve az
eredményesebb együttműködést segítik.
A rendezvényen részt vett a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője
és munkatársa, a helyi általános iskola igazgatója, a helyi óvoda intézményvezetője, továbbá az
iskola és az óvoda ifjúságvédelmi felelőse, a művelődésszervező, a védőnő, valamint az
önkormányzat szociális ügyintézője. A találkozón a családsegítő beszámolt éves munkájáról,
tapasztalatairól és lehetőség nyílt az aktuális problémák megbeszélésére, célok és feladatok
kitűzésére, a gyermekvédelmi tevékenység javítása, hatékonyságának növelése céljából érkezett
javaslatok összegzésére.
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A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében folyamatosan működik az észlelő- és
jelzőrendszer. Az üléseken tájékoztatást nyújtanak az intézmény szolgáltatásairól, programjairól,
az aktuális gyermekvédelmi változásokról.
Halimbán 2014-ben összesen 6 összejövetelt tartottak melyeken részt vesz a helyi általános iskola
igazgatója, a helyi óvoda intézményvezetője, a helyi ifjúságvédelmi felelős, valamint a védőnő,
művelődésszervező és az önkormányzat szociális ügyintézője.
A jelzőrendszer működése megfelelő, tagjai rendszeres kapcsolatban állnak egymással, így
probléma esetén hatékonyabb az együttműködés. A találkozók témája általában az aktuális
problémák megbeszélése, az írásban tett jelzések feldolgozása, gyermekeket érintő szabadidős
tevékenységek szervezése, ötletek gyűjtése.
Csoportos és közösségi programok:
Húsvéti Játszóház
2014. április 16-án megrendezésre került a helyi művelődési házzal és óvodával közösen
szervezett húsvéti játszóház Halimbán.
A programon összesen kb. 40 gyerek vett részt, Halimba és Szőc településekről. Lehetett tojást
díszíteni szalvéta technikával, különböző tojástartókat, asztali- és ajtódíszt készíteni színes
papírból és különböző szárított növényekből.
Gyermeknap
2014. május 30-án részt a halimbai általános iskolával és művelődési házzal közösen szervezett
gyermeknap szervezésében és lebonyolításában vett részt a családgondozó.
A program kb. 120 gyerek részvételével zajlott Halimba és Szőc településekről. A gyerekeket
reggelivel kínáltuk, utána különböző ügyességi versenyeken vehettek részt csoportokba
szervezve, különböző állomásokon. Ebédre pincepörkölt volt káposztasalátával és
gyümölcssalátát is kaptak a részt vevők. A szülői munkaközösség kb. 500 kakaós és lekváros
palacsintát is készített a gyerekeknek.
Nagy sikere volt a tűzoltók bemutatójának és a rendőrök által összeállított biciklis akadály
pályának is, de a legnépszerűbb a gyerekek között az „élő csocsó” és az ugrálóvár volt.
Június 23-27-ig, egy hetes napközis táborban 30 halimbai alsó tagozatos diák vehetett részt.
A tábor célja az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelés, továbbá az
egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása volt.
A tábor programját úgy alakították, hogy a gyerekek sokat mozoghassanak és játszhassanak a
szabadban.
A gyerekek számára a programokon túl napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna) is
biztosítottak, és törekedtek arra, hogy minden nap legyen az étrendben zöldség és gyümölcs is.
A programok szervezésében és lebonyolításában a családsegítő, a védőnő, a helyi
művelődésszervező, az iskola pedagógusai és az önkormányzat technikai dolgozói segítettek.
Július 30-án és 31.-én 7 térségi gyerekkel az ajkai kollégák által szervezett napközis táborhoz
csatlakozva vettek részt programokon: kézműves foglalkozás, strandolás, a Dr. Szalai Miklós
Emlékházat és Gyógynövény tankert, a helyi bányászati gyűjteményt, „méhecskesimogató”
látogatás, közös ebédfőzés.
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December 4-én 5 rászoruló gyermeknek lehetősége volt részt venni az ajkai családsegítő
munkatársak által szervezett Mikulás ünnepségen. A gyerekek szállítását falubusszal oldották
meg.
2014. december 16-án 10 gondozott halimbai gyermek vett részt az ajkán szervezett karácsonyi
ünnepségen. Ezen túl 6 család 13 gyermeke részesült gyümölcs csomag adományban.
Karácsonyi játszóház
2014. december 16-án a halimbai kultúrházban rendezett karácsonyi játszóházban, 30 fő
gondozott gyermek vett részt.
Cipősdoboz akció keretén belül 6 család kapott karácsonyi meglepetést. Az adománygyűjtésben
a halimbai általános iskola diákjai is részt vettek.
Halimbán a helyi önkormányzat biztosít helyet a Máltai Szeretetszolgálat adományainak
tárolására. A Máltai szeretetszolgálat 2014-ben 3 alkalommal szervezett ruhabörzét a
településen.
Veszélyeztetett gyermekek aránya:
A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek száma 44
fő (létszám: 81 fő)
A Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Mikós Tagintézményének jelzése
alapján a halimbai gyermekek vonatkozásában a veszélyeztetett gyermekek száma 1 fő (létszám:
136 fő). A fejlesztő pedagógiai ellátásban részesülők száma: 40 fő. A beilleszkedési és
magatartási zavarokkal küzdő gyermekek száma: 5 fő. Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 13
fő.
Tapasztalt veszélyeztető okok:
A tájékoztatók szerint a legjellemzőbb, illetve leggyakoribb veszélyeztető okok: anyagi,
párkapcsolati problémák, a gyermek lelki elhanyagolása, párkapcsolati problémák, egészségügyi
veszélyeztetettség, szenvedélybetegség (alkohol), a család és a szülők életvitele, elhanyagoló,
nemtörődöm szülői magatartás.
Tapasztalt problémák: tankötelezettség teljesítésének elmulasztása, magatartási problémák,
önfegyelem, munkafegyelem hiánya, diákok körében elterjedt dohányzás, alkohol- és
drogfogyasztás, energiaital fogyasztás, szülői kontroll hiánya, következetlenség a szülői
nevelésben, gyermekelhanyagolás, fizetési nehézségek az étkezési díjaknál, a szülői
együttműködés hiánya, szülők és gyermekek közti mély konfliktusok.
A problémák körét változatlanul két nagy problémacsoport határozza meg. Az egyik a
tankötelezettség elmulasztása, a másik a súlyos magatartási problémák köre.
Az egyik meghatározó problémacsoport a súlyos magatartási problémák jelenléte, melyhez
nagyon sokszor társul a szülői együttműködés hiánya. Egyre gyakrabban fordul elő az agresszív
tanulói magatartás verbális, metakommunikatív és fizikai formája, mely a társakkal és a
pedagógusokkal szemben is kifejeződik.
A válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás körüli bonyodalmak is gyakran előfordulnak. A
tankötelezettség teljesítésének elmulasztása is előforduló probléma, emiatt két alkalommal
védelembe vételre is sor került.
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Kapcsolattartás módja és tapasztalatai a családokkal
Óvodába általában a szülő viszi a gyereket, így szinte napi kapcsolatban van a szülő és a
pedagógus, így a felmerülő problémák szinte azonnal megbeszélhetők és orvosolhatók.
A halimbai Hársfa Óvodában nagyon sok közös programot szerveznek a szülőknek és a
gyerekeknek, azért, hogy a szülőkben tudatosítsák, mennyire fontos, hogy jelen legyenek és
támogassák, biztassák gyermekeiket az élet minden területén.
Az iskolában a gyermekekkel és családjukkal történő kapcsolattartás módja: a szülők behívása
fogadóórára, a szülők hivatalos levélben történő tájékoztatása, tájékoztatás üzenő füzeten
keresztül, szülői értekezlet, fegyelmi tárgyalás, nyílt napok, iskolai rendezvények szervezése,
Szülői Munkaközösségi gyűlések.
Az iskolák fogadják a szülőket előzetes egyeztetés alapján más időpontokban is.
Új kezdeményezés, hogy fogadóórára a szülők a gyermekkel együtt mennek, ezek a
megbeszélések hatékonyabbnak bizonyulnak.
Tapasztalat szerint a problémák sokasodásával, súlyosbodásával csökken a szülők érdeklődése.
Azokkal a családokkal való kapcsolattartás a legnehezebb, ahol a problémák súlyosabban, vagy
halmozottan jelentkeznek. Ezek a szülők nem veszik igénybe a kapcsolattartási lehetőségeket,
ritkán jelennek meg még szülői értekezleten is. Sokszor csak a hivatalos levélben történő
megkeresésre reagálnak. Gyakori, hogy a szülő nem együttműködő, s az oktatási intézménytől,
családgondozótól várja csak a probléma megoldását.
3/2. Gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának biztosítása:
A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde látja el a 6 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását. Az igénybe vehető férőhelyek száma 70 (65 óvodás férőhely és 5
bölcsődei férőhely). Az intézmény kihasználtsága az elmúlt évben magas volt, a környező
településekről is érkeznek óvodáskorú gyermekek.
A bölcsőde egész évben üzemel, napos formában. Nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 7.30 –
16.30 óráig.
A bölcsődei és óvodai felvétel rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
szabályozza. Az óvodai élet általános viselkedési és magatartási szabályait a Házirend
tartalmazza.
Ellátásra jogosult Halimba község közigazgatási területén állandó- és tartózkodási lakóhellyel
rendelkező szülők gyermekei.
A bölcsődében egész évben folyamatos a felvétel, de természetesen ez hely függvénye. Üresen
férőhelyet fenntartani huzamosabb ideig nem lehetséges.
Az ellátás igénylése a felvételi kérelemmel történik, melyet az intézményvezetőhöz kell
benyújtani, aki a szülővel megállapodást köt, amely tartalmazza az ellátás tartalmát, az intézmény
térítési díját, az intézmény által vezetett dokumentációkat, az érték és vagyonmegőrzés
szabályait, panaszjog gyakorlásának módját, és az érdekképviseleti fórum működését.
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6. A FELÜGYELETI SZERVEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI:
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének belső ellenőrzése
folyamatba építetten, az „Ellenőrzési terv” szabályainak megfelelően történik.
Az elmúlt évben valamennyi családgondozó szakmai munkájának ellenőrzése megtörtént,
melyről jegyzőkönyvek készültek. Decemberben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala hatósági ellenőrzést végzett. Hiányosságot a Családsegítő Szolgálat
családgondozói létszámának tekintetében állapítottak meg, a munkatárs alkalmazása 2015.
március 01. napjától megtörtént. Összességében a Szolgálat tevékenységét a korábbi évekhez
hasonlóan jó színvonalúnak ítélték meg.
A Szolgálat munkatársai közül 6 fő vett részt kötelező továbbképzésen. Március 25-én
valamennyi családgondozó szupervízión vett részt, ami a munkatársak egészségvédelmét
szolgálta. A továbbképzések, valamint a szupervízió a TÁMOP 5.10.4 pályázati program keretén
belül térítésmentesek voltak. A Szolgálat 5 munkatársa sikeresen elvégezte a mediációs képzést,
ami tovább segíti a konfliktuskezelést az intézményben.
7. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA:
A hatékonyabb gyermekvédelmi tevékenységet, illetve az eredményesebb együttműködést segítő
javaslatok:
 rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, a távolságtartó szülőkkel bizalomépítő
beszélgetések szervezése a szülő, gyermek, pedagógus részvételével
 a nehéz szociális helyzetben élő családok segítése a gyermekek részére szervezett
ingyenes szabadidős programokkal
 előadások, programok szervezése szülőknek és gyerekeknek megfelelő szakemberek
bevonásával
 a gyermekek és fiatalkorúak szabadidős tevékenységeinek nyomon kísérése,
kamaszoknak délutáni, esti elfoglaltságok, programok szervezése
 a gyermekek, családok helyzetét javító pályázatok folyamatos figyelése, a bennük való
részvétel
 a családok, szülők, gyermekek figyelmének fokozott felhívása a tanulás, önképzés
fontosságára, iskolai tanulmányok sikeres befejezésének fontosságára.
 ahhoz, hogy javítani tudjunk a gyermekek helyzetén elengedhetetlenül szükséges a szülők
megnyerése a feladat megoldásának érdekében. Tudatosítani kellene a szülőkben, hogy
együttes erővel bármilyen helyzetre lehet megoldást találni.
 a szülők ösztönzése a megfelelő pénzbeosztásra
 a szülők tájékoztatása a lehetőségekről, jogszabályi változásokról
8. A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM FŐBB PONTJAINAK BEMUTATÁSA
A Gyermekjóléti Szolgálat bűnmegelőzési tevékenysége fent részletezett családgondozói
tevékenységében, illetve prevenciós szabadidős tevékenységek szervezésében és
lebonyolításában
nyilvánul
meg.
Rendszeres
kapcsolattartás
a
családdal,
a
gyermekintézményekkel. A gyermek személyiségfejlődésének figyelemmel kísérése, probléma
esetén szakirányú segítségnyújtáshoz való hozzájutás szervezése – közvetítés más szolgáltatásba:
Nevelési Tanácsadó, Gyermekpszichiátria. Személyiségfejlesztő foglalkozások, önismereti
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csoportok szervezése, az intézmény pszichológiai tanácsadásának keretében megvalósuló egyéni
és csoportos foglalkozások. Segítő beszélgetés, mediáció alkalmazása a konfliktuskezelésben.
A Szolgálat tagja a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-,
Gyermek-és Ifjúságvédelmi Munkacsoportjának. 2014-ben öt alkalommal vettek részt a
munkacsoport ülésein, Veszprémben. Az áldozattá válás megelőzését és kezelését szolgáló
pályázat eredményeiről, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben folyó,
fiatalkorúakra irányuló nevelői munkáról, a középiskolai bűnmegelőzési tanácsadók munkájáról,
a gyermekvédelmi rendszer dilemmáiról a gyermekjogi képviselő szemszögéből és a családon
belüli erőszak megyei tapasztalatairól hallhattak tájékoztatókat. Információt kaptak továbbá a
gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés 2013. évi helyzetéről Veszprém megyében, a
jelzőrendszer működésére vonatkozó ombudsmani tapasztalatokról, a gyermekekkel szembeni
rossz bánásmód, erőszak megnyilvánulásának pszichológiai jeleiről. Tájékozódtak a Girbegurba
iskolai szociális munka-program tapasztalatairól, a legújabb pszichoaktív szerek használatával
kapcsolatos szakmai tapasztalatokról, valamint feldolgozásra került „A gyermekvédelmi észlelőés jelzőrendszer működése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és
megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek- és módszertanokról” szóló
módszertani útmutató.
Az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2014. évben a bűnelkövetők száma
csökkent a 2013-as évhez viszonyítva. Az ismertté vált elkövetők döntő többségét továbbra is a
felnőtt korúak teszik ki, az elkövetők kb. 5 %-a fiatalkorú, kb. 2 %-a, pedig gyermekkorú. A
gyermekkorúakra leginkább az iskolai verekedés a jellemző, ők elsősorban lökdösik egymást, a
bántalmazás enyhébb formáját választják.
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új
szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. A program minden általános- és
középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Az Ajkai Rendőrkapitányságról
Molnárné Bodor Ida r. őrnagy iskolai bűnmegelőzési tanácsadó került kijelölésre. A szakember
szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a
kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
2014. évben Halimba településen összesen 1 fő bűnelkövető fiatalról van tudomásunk, akit
garázdaság alapos gyanúja miatt hallgatott ki a rendőrség. A családsegítő az elmúlt évben két
alkalommal élt jelzéssel az Ajkai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala felé kiskorú
bántalmazásának gyanúja miatt. Az egyik esetben a bántalmazás ténye beigazolódott.
Az Ajkai Rendőrkapitányság tájékoztatója alapján Halimba vonatkozásában kábítószerrel való
visszaélés vétsége miatt nem indítottak eljárást gyermekkorú és fiatalkorú elkövetővel szemben.
9. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS :
A községben működő civil szervezetek gyermekjóléti feladatok ellátásában nem vesznek részt,
viszont a szabadidős programok szervezésében és a gyermekek foglalkoztatásában aktívan
közreműködnek: gyermeknap, nyári táborok szervezése és lebonyolítása, húsvéti és karácsonyi
ünnepségek támogatása, kirándulások szervezése.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt hatályba
lépése óta többször módosították. Az új törvény megteremtette a gyermeki jogok
érvényesülésének alapvető garanciáit.
Az önkormányzat 2014. évben is a kötelezően előírt pénzbeli, természetbeni ellátásokat a
rászoruló igényjogosultak részére megállapította és folyósította. Ezen felül az önkormányzat a
rendeletében meghatározott egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásokat (önkormányzati segély)
saját költségvetése terhére biztosította. A gyermekjóléti alapellátásokat intézményein (Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde) keresztül
minden rászoruló részére biztosította. Az intézményekben a személyi és tárgyi feltételek a
működéshez adottak, és a jogszabályi előírásoknak megfelelőek, minden intézmény határozatlan
idejű működési engedéllyel rendelkezik. Szakmai munkájukat magas színvonalon látják el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megvitatta, azt elfogadja.

és

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kötelezően előírt pénzbeli,
természetbeni ellátásokat valamint a gyermekjóléti alapellátásokat a községben élő,
rászoruló gyermekek és fiatalkorúak részére 2014. évben is biztosította.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a törvényi előírásnak
megfelelően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatási
Főosztályának küldje meg.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2015. május 31.

Halimba, 2015. május 20.

Tóbel János
polgármester

Dr. Jáger László
jegyző
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