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Tisztelt Képviselı-testület!

 A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
10.) Kormány rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal. Fenti jogszabályi 
kötelezettség alapján az alábbi tájékoztatást adjuk városunk vonatkozásában a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatokról tett intézkedésekrıl, illetve azok értékelésérıl a 2007. évre 
vonatkozóan.

 A város lakosságának száma 2007. december 31-én 21.358 fı, ebbıl 0-18 éves korú 
4.496 fı, a lakosság 21,05 %-a. Az elızı évi adatokhoz viszonyítva 0,24  %-kal csökkent az 
arány.  

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
döntésre való elıkészítését a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya látja el. 2007-ben 
átlagban  1825 fı (gyermek) részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.  

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 122 gyermek részesült 1.699.350 
forint összegben. Ezt a támogatást a legtöbb esetben a gyermek gyógyszerének kiváltására, 
vagy kórházi gyógykezeltetésére kérik a szülık, 2007. évben azonban több esetben a 
közüzemi számlák kifizetéséhez lett felhasználva az összeg, ezáltal biztosítva a lakhatás 
feltételeit. Csekély számban kérik ballagási ruhára, esetleg osztálykirándulásra. Rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem esetén elutasítás nem történt.  

Egyszer részesült támogatásban   122 család 

Kétszer részesült támogatásban     13 család 

Háromszor részesült támogatásban      5 család 

Négyszer részesült támogatásban      1 család, 

ezek alapján 167 a támogatási esetek száma. 



 A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat 

  bölcsödében                                 140 férıhellyel 

  óvodában                                    651 férıhellyel 

  iskolai napközbeni ellátás 1.267 férıhellyel 

  nyári napköziben 6 héten keresztül, napi átlag 41 fıre (összesen: 83     
gyermek részére)  biztosította 2007-ben. 

Ezen ellátásoknál a gyermekek étkeztetése minden esetben biztosítva van. A 
gyermekétkeztetésben minden gyermek megkapta a jogszabályokban biztosított 
kedvezményeket. 2007. évben a nyári szünetben 39 napig, naponta 100 gyermek  meleg 
étkeztetésben, és 30 gyermek felmelegíthetı étel biztosításával részesült ingyenes 
étkeztetésben. 

 A gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, intézmények élnek a közös munka, 
közös gondolkodás lehetıségével, ezzel is segítve a problémás családok életvitelének kedvezı
alakulását. 

 A gyermekvédelmi konferencián megfogalmazott stratégiát és az arra készített 
cselekvési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
a 2. számú mellékletben, a jegyzıi feladatokról a 3. számú mellékletben, a Gyámhivatal
által végzett gyermekvédelmi tevékenységrıl a 4. számú mellékletben adunk számot. 

 Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 265/2003. (XII. 18.) számú 
határozatával fogadta el Békés Város bőnmegelızési koncepcióját, és 2004. évi 
bőnmegelızési programját, mely kapcsolódik a gyermekvédelem hatékonyabb 
megvalósításához, amit az 5. sz. melléklet tartalmaz. A 6. sz. mellékletben beszámolunk a 
Sportnyár programról. 

 Kérem a határozati javaslat elfogadását.  

Határozati javaslat:

 Békés Város Képviselı-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi 
ellátásáról szóló beszámolót és a gyermekjóléti szolgálat 2008. évi stratégiai tervét 
elfogadja. A Képviselı-testület megköszöni és elismeri a jelzırendszer aktív, 
felelısségteljes és eredményes munkáját. 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Határid ı: Beszámolásra 2009. május 31. 

Békés, 2008. április 14. 

Izsó Gábor 
polgármester 

…………………

   Jogi ellenjegyzı

……………………

 Pénzügyi ellenjegyzı
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1.számú melléklet

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
Gyermekjóléti Szolgálat 

2008. évi stratégiai terve a bántalmazott, elhanyagolt gyermekek védelme 
érdekében 

A családon belüli erıszak egyike napjaink legsúlyosabb társadalmi problémájának, amely 
egymással fizikai-, érzelmi-, jogi-, anyagi függésben élı személyek között valósul meg. A 
családon belüli erıszak gyermekbántalmazásnak is minısül, ha családtagok közötti erıszakos 
történéseknek közvetve, vagy közvetlenül a családban élı gyermek is szenvedı alanya. A 
gyermek magatartása, viselkedési zavarai utalhatnak a családon belüli erıszakra is.  
Intézményünk ebben az évben több alkalommal tapasztalta, hogy az ilyen irányú problémák 
száma nı. Programjainkat a 2008-as évben a gyermekbántalmazás megelızése és mielıbbi 
megszüntetése témakörben szervezzük. 

1. A gyermekek bántalmazásával, elhanyagolásával kapcsolatos ismeretek bıvítése 
Cél: idıben jusson el az érintett gyermek a segítı szakemberhez a veszélyeztetettség mielıbbi 
megszüntetése érdekében 
Feladat:  
� szakirodalom eljuttatása a gyermekekkel foglalkozó szakemberekhez. 
� elıadás szervezése a bántalmazásra utaló jelek felismerésérıl 
Felelıs: BVSZSZK 
Együttmőködık: jelzırendszer tagjai, kistérségi szervezésben 
Határidı: 2008. szeptember-október 

2. További együttmőködés erısítése a jelzırendszer tagjai között 
Cél: a gyors, hatékony információáramlás 
Feladat:  
� írásbeli jelzések és visszajelzések szorgalmazása 
� szakmaközi megbeszélések tartása 
Felelıs: BVSZSZK 
Együttmőködık: jelzırendszer tagjai 
Határidı: folyamatos 

3. A tanulók viselkedészavarainak és azok okainak feltárása és kezelése az illetékességi 
határon belül 

Cél: a magatartási és viselkedészavarokkal küzdı gyermekek számának csökkentése 
Feladat:  
� a probléma feltárása, jelzése a társszakembereknek 
� esetmegbeszélések szervezése 
Felelıs: családgondozók, az érintett intézmények 
Együttmőködık: jelzırendszer tagjai 
Határidı: alkalmanként 
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4. Prevenciós tevékenység: szabadidıs és sporttevékenységek szervezése 
4.1. Nyári napközis táboroztatás 
Cél: a nyári táborozás keretében lehetıséget biztosítunk a magatartás- és 
viselkedészavaros gyermekek táboroztatására  
Feladat:  
� 1 hét biztosítása az érintett gyerekek táboroztatására 
� speciális programok szervezése pszichológus, fejlesztı pedagógus bevonásával 
Felelıs: BVSZSZK 
Együttmőködık: oktatási intézmények 
Határidı: 2008. májustól augusztusig 

4.2. „Fuss a nyárba” címő családi futónap a „Sportnyár” keretén belül 
Cél: a családi devianciák kialakulásának megelızése, a család gyermekközpontú támogató 
erejének növelése, ifjúsági közösségek kialakítása, mely pozitív hatással lehet a család 
külsı és belsı kapcsolati rendszereire 
Feladat:  
� a kirekesztettség elleni küzdelem jegyében szervezett futóversenyek  
� fogyatékosok, hátrányos helyzetőek, veszélyeztetettek, idısek, magatartászavarosok 

bevonása a programba 
Felelıs: BVSZSZK 
Együttmőködık: városi intézmények és a lakosság 
Határidı: a nyári szünet elsı vasárnapja 

5. Egyéb szolgáltatások nyújtása a gyermekjólét biztosítása érdekében 
Cél: speciális módszerek alkalmazásával a munka hatékonyságának növelése 
Feladat:  
� a gyermekek nyári ingyenes étkeztetésének megszervezése 
� korrepetálás a pótvizsgára készülıknek 
� pszichológiai tanácsadás 
� speciális készség és képességfejlesztés, tanácsadás
� családkonzultáció, 
� mediáció 
Felelıs: BVSZSZK speciális végzettséggel rendelkezı munkatársai 
Együttmőködık: a rászorulók 
Határidı: folyamatos 

A fent meghatározott célokat – a 2008. március 31-én megtartott gyermekvédelmi 
tanácskozás – a Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének elfogadásra javasolja. 

Békés, 2008. március 31. 

………………………………………. 
Nagy György Miklósné 

igazgató 
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2.sz. melléklet
Beszámoló 

a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának
2007. évi gyermekjóléti tevékenységérıl

Az intézmény bemutatása
Intézményünk 10 féle szakmai szolgáltatást nyújt. Jelentıs részben kistérségi elérhetıséggel, 
illetve megállapodás alapján. 2007-ben a gyermekjóléti szolgáltatás még városi szinten 
mőködött.  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A beszámoló átfogó értékelés céljából az 1997. évi XXXI. Tv. 96. § (6) bekezdése értelmében 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer áttekintése, a jelzırendszer tagjai által kitöltött 
kérdıívek anyagának felhasználásával, valamint intézményünk tapasztalatai, statisztikai 
adatai alapján készült.  

Személyi feltételek
� 3 fı fıállású családgondozó 
� 1 fı családgondozó asszisztens 
� 15 órában pszichológus 
Szakképzettségük 100 %-os. 

Tárgyi feltételek
A technikai feltételek megfelelıek. Mindegyik családgondozó külön számítógépet használ, 
valamint rendelkezésre áll telefon, fax, fénymásoló, és internet-hozzáférés. Az irodai 
helyiségek jól kihasználtak, minden családgondozó saját íróasztallal rendelkezik. A 
családlátogatásokat, környezettanulmányok készítését általában kerékpárral oldják meg. A 
város távoli pontjaira és a külterületre a Központ személygépkocsijának igénybe vételére van 
lehetıség.  

Szakmai munka
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védı speciális szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és 
lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családból kiemelt gyermek visszahelyezését. Városunkban e feladatokat a Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata látja el az 1997. évi XXXI. Tv. 
értelmében, szorosan együttmőködve a törvény 17. §-ában meghatározott jelzırendszeri 
tagokkal. 
A 2007-es évben Intézményünkben azt tapasztaltuk, hogy minden erıfeszítés és a csökkenı
gyermeklétszám ellenére egyre nagyobb méreteket öltenek a gyermekekkel kapcsolatos 
problémák. Nagyon sokan élnek a gyermek fejlıdését nehezítı körülmények között, 
nélkülözésekkel küszködve. A problémák egyre összetettebbek, súlyosabbak.  
Egyre gyakoribbak, körülhatároltabbak a családon belüli erıszak különbözı formái, valamint 
a gyermekek erıszakos magatartása is egyre alacsonyabb életkorban jelentkezik.  
A családon belüli erıszak elıfordulási gyakorisága összefügg az adott társadalomban 
megnyilvánuló erıszak más formáival is. Ha az erıszak durva formáival találkozunk a 
családon kívül, és kevésbé hatékonyak a társadalom visszatartó normái, annál kegyetlenebb 
lesz az erıszak a családon belül is. Ebbıl adódóan a családon belüli erıszak megelızése 
összefügg a közösségépítéssel, annak az egyénre gyakorolt hatásával is. Munkánk fı irányait 
a fentiek adják meg. 
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A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a 
szociális munka módszereivel. Négy területen mőködik.  

I. A gyermek családban történı nevelésének elısegítése
A gyermekjóléti szolgáltatás egyik alapvetı prevenciós feladatát a gyermek testi, lelki 
egészségének, családban történı nevelésének elısegítését tradicionálisan a helyben mőködı
közoktatási intézmények, az orvos, védını, a rendırség és a polgármesteri hivatal dolgozói is 
szívükön viselik. 
A gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítését az iskola és az óvoda pedagógiai programjukban is 
megjelenıen vállalta. A tanév elején is tájékoztatták a szülıket a lehetséges támogatásokról, 
és figyelemmel kísérték a hozzájutás folyamatát. 
A gyerekek tanórán kívüli tevékenységének, szabadidejének megszervezése is fontos 
prevenciós feladat. A feladatot jól kezelik az általános iskolákban. A tanulók szabadidejének 
szervezése is jelentısen hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjenek a hátrányok.  

Iskoláinkban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak, a prevenció 
megvalósítását: 
� felzárkóztató foglalkozások,  
� tehetséggondozó foglalkozások, 
� differenciált oktatás és képességfejlesztés, 
� pályaválasztás segítése, 
� egészségvédı és mentálhigiénés programok szervezése, 
� családi életre nevelés, 
� napközis foglalkozás, 
� étkezési lehetıség, 
� egészségügyi szőrıvizsgálatok, 
� szabadidı szervezése, 
� együttmőködés a szülıkkel. 

A tanulóiknak különbözı iskolai szintő versenyeket, vetélkedıket szerveznek képességeik 
kibontakoztatására: egészségnevelési és könyvtári vetélkedıt, szavalóversenyt, többfordulós 
tanulmányi versenyt. 
A hátrányok leküzdését szolgálják továbbra is a szakkörök: egészségnevelési szakkör, 
énekkar, képzımővészeti szakkör, sportkör. Hagyományoknak megfelelıen ünnepségeket, 
megemlékezéseket tartottak.
A gyermek családban történı nevelésének elısegítése érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat 
tevékenységébıl az alábbiakat emeljük ki:  
A 2007-es évben részt vettünk a Diákgödör mőködtetésében, mely a Békés Városi Ifjúsági 
Cselekvési Terv szerves része. A klubban lehetıség volt különbözı szabadidıs 
tevékenységekre, beszélgetésre, olvasásra, zenehallgatásra, kézmőves tevékenységre, 
valamint sportolási lehetıségekként ping-pong és csocsó is várta a fiatalokat. A szervezık 
amatır versenyek rendezésével motiválták a gyermekeket a mozgásra, az odajárók több mint 
a fele itt ismerkedett meg a ping-ponggal. A gyerekek többnyire a Gyermekjóléti Szolgálat 
szervezı munkájának eredményeként vettek részt a klub munkájában. A leggyakoribb 
korosztály a kiskamaszok körébıl került ki.  
A Gyermekvédelmi Tanácskozás stratégiájából adódóan az intézményünk a nyári vakáció 
indításaként „Fuss a nyárba” címmel családi futóversenyt rendezett, melybe igyekeztünk 
bevonni a jelzırendszer tagjait, és a Polgármesteri Hivatalt, a Gyámhatóságot is. A 
fogyatékosokkal együtt több mint 100 fı vett részt a versenyen. Külön versenyszám volt a 
babakocsisoknak, fogyatékosoknak és különbözı speciális csoportoknak is. A díjakat a városi 
vállalkozók, egyesületek és a polgármesteri hivatal ajánlották fel. 
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2007. nyarán az intézményünk bonyolította le a nyári napközis tábor szervezését és 
mőködtetését. A helyszín Békés-Dánfok volt. A 6 hét táboridı alatt 83 gyermeket 
táboroztattunk. A gyermeklétszám napi átlaga 41 fı volt. 31 fı ingyenesen vehetett részt, 
mivel gyermekvédelmi támogatásban részesült. 52 fı napi térítési díja megegyezett az 
iskolában fizetett étkeztetési díjjal. A város minden iskolájából jelentkeztek gyermekek. 
Jelentıs túljelentkezés is volt. A napközis táborba hátrányos és veszélyeztetett helyzető

gyermekeket is bevontuk. A gyermekek napi háromszori étkezésben is részesültek, amelyet a 
város iskoláiban mőködı konyha szállított ki az üdülıközpontba. Az utazás diákbérlettel 
történt. A táboroztatásban részt vevı dolgozók, szociális munkások, pedagógusok, kézmőves 
mesterek és pedagógiai asszisztensek voltak, akik a szolgálatunk dolgozói közül kerültek ki. 
A táborban a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelı szervezett szabadidıs 
programokban vettek részt. Nemcsak a gyermekek kézügyességét, kommunikációs 
készségének fejlesztését tőztük ki célul, hanem erısítettük a közösséghez való tartozásukat, 
melybıl pozitív értékeket meríthettek. A gyermekek és a szülık visszajelzése egyaránt pozitív 
volt. 
A gyermekszegénység elleni küzdelem programján belül a nyár folyamán 39 napig naponta 
100 gyermek kapott meleg élelmet, illetve 30 fı száraz élelmet térítésmentesen. Összesen 
5.070 adagot osztottunk szét a városban.  A családok visszajelzése alapján mondhatjuk, hogy 
elégedettek voltak az étel minıségével és mennyiségével. Sok család megköszönte a 
lehetıséget. A jövıben több száraz étel osztásával még nagyobb segítséget nyújthatnánk a 
peremkerületen élıknek.   
Hagyományként ebben az évben is megvalósítottuk a „Házhoz megy a Mikulás” címő
programunkat. 25 gyermeknek szerveztük játékos délutánt, és 50 család kapott csomagot, 
melyek tartalma adományokból tevıdött össze. A rászoruló családoknak a Polgármesteri 
Hivatal és a Vöröskereszt jóvoltából nagy mennyiségő ruhanemő került kiosztásra.  
Az Önkormányzat által szervezett karácsonyi ajándékozási ünnepség elıkészítésébıl és 
lebonyolításából jócskán kivette a részét az intézményünk. 50 család kapott 
élelmiszercsomagot és személyre szóló ajándékokat, melynek megvásárlása, csomagolása is 
ránk hárult. 

II. A gyermek veszélyeztetettségének megelızése

A gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat 
gyermekvédelmi észlelı- és jelzırendszert mőködtet. A Gyvt 17.§-ában meghatározott 
intézmények, személyek, kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetése észlelésekor a 
gyermekjóléti szolgálat felé, illetve hatósági intézkedést kezdeményezni. A szolgáltatók, az 
intézmények és a hatóságok együttmőködnek és tájékoztatják egymást. Ez a jelzırendszer. Az 
észlelı és jelzırendszer aktivitása az alapja a szolgálat eredményes mőködésének. 
A jelzırendszerrel való kapcsolataink kölcsönösek, erısek és egyre inkább eredményesek.  

III.A kialakult veszélyeztetettség kezelése, veszélyeztetettség megszüntetése

Ahhoz, hogy a veszélyeztetettség kezelését megkezdenénk, szükséges az okok feltárása. Az 
intézményünk látókörébe lévı összes gyermeket hátrányos helyzetőnek, a védelembe vetteket 
veszélyeztetetteknek soroltuk be.  
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Létszámadatok 2007-ben 
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Szolgálatunk klienskörébe 2007-ben 221 gyermek tartozott. Ebbıl 134 alapellátásban, 58 
pedig védelembe vett gyermek.  
Az alapellátásban a 2006-os évhez képest jelentıs emelkedés mutatkozik. A számok 
növekedésének az lehet az alapja, hogy a jelzırendszer tagjaitól gyors jelzéseket kapunk, a 
problémák még viszonylag rövid idı alatt megoldhatóak. A családgondozók egyre 
hatékonyabban és új ismereteik megszerzésével, egyre találékonyabban segítik meg a 
problémás gyermekeket nevelı családokat. 
A növekedés azzal is magyarázható még, hogy rendszeres jelzéseket kapunk a 
hiányzásokról, és minden esetben védelembe vételi eljárást folytatunk le a Gyámhatóság 
kérésére. A korai jelzések adásával megvalósultnak látszik az a korábbi kérésünk, hogy 
idıben jelezzék a problémákat. A veszélyeztetettek, védelembe vettek számának 
csökkenése is ezt a tényt bizonyítja. 
Ezzel szemben az átmeneti nevelt gyermekek száma nem változott.  

A Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenı problémák összetételét és nagyságát az alábbi 
táblázat mutatja. 

Jelzett problémák 
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Szolgálatunk azt tapasztalja, és a bemutatott számadatok is azt támasztják alá, hogy a hozzánk 
fordulók problémái egyre gyakrabban összetettek, sokszínőek, bonyolultak és nagyon 
elmélyültek. A 2007. évi problémák száma összesen 2.204 volt, ami az elızı évihez képest 
(1908) jelentıs emelkedést mutat. Az észlelt problémák változatosabbak, 
differenciáltabbak az elızı évinél. Még mindig a gyermeknevelési problémákkal (694) 
fordulnak hozzánk a legtöbben. Emellett a családi konfliktus, életviteli és anyagi gondok 
mellett megjelenik a magatartászavar, a beilleszkedési nehézség, a szülıi elhanyagolás és a 
szenvedélybetegség. Családon belüli bántalmazással kapcsolatos problémák 27 esetben 
fordultak elı, ami jelentıs emelkedést mutat a tavalyi évhez képest (20). A 2007-es év 
típusproblémája a 2006-os évhez hasonlóan a gyermekek iskolai viselkedése, magatartása. 
Nemcsak az óraközi szünetekben, hanem a tanítási órákon is egyre nagyobb problémát 
jelent a pedagógusok számára a gyermekek viselkedése, ami már az elsı osztályokban is 
jelentkezik. Az iskolai hiányzások számának növekedése az alsó és a felsı tagozatban is 
egyaránt problémát jelent.

Megoldások 
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2006-ban összesen 2.474 esetben, 2007-ben összesen 3.513 alkalommal jártunk el, ami 41 
%-os emelkedést mutat. Legjelentısebben a családlátogatások száma emelkedett, a 
tavalyihoz képest 70 %-kal. Még mindig sokan kérnek információt (698), segítséget a 
hivatalos ügyek intézéséhez (645). Jelentıs a segítı beszélgetések száma is (658). Az új 
szolgáltatásainkat igénybe vevık száma is jelentısen emelkedett (69). 
Munkánk nagy részét egyéni esetkezelés módszerével oldottuk meg. Esetkonferenciákat, 
esetmegbeszéléseket 24 esetben tartottunk, több esetben vettünk részt az iskolákban tartott 
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nevelı tárgyú beszélgetésen. A jelzırendszert 6 alkalommal szakmaközi beszélgetésre 
hívtuk. 2008. március 31-én megtartottuk az éves gyermekvédelmi konferenciát, ahol a 
jelzırendszer tagjaival közösen összegeztük az éves munkát, és stratégiai javaslatokból 
összeállítottuk az éves programunkat. Ez a mellékletben látható. 

Munkánk hatékonyságát mérhetjük a szabálysértést, vagy bőncselekményt elkövetett 
gyermekek gondozásának elemzésével is. A szabálysértés és a bőncselekmény általában a 
fiatalkorúakra jellemzı jobban. A szolgálatnál nem volt gondozásban az esetek fele! 

Gyermekek száma 

Megnevezés Nem volt 
gondozásban 

Alapellátásban 
gondozták 

Védelembe 
vétel 

keretében 
gondozták 

Összesen 

Gyermekkorú 5 0 0 5 
Fiatalkorú 32 26 3 61 

Szabálysértés 
elkövetésekor 

Összesen 37 26 3 66 
Gyermekkorú 8 3 1 12 
Fiatalkorú 12 19 7 38 

Bőncselekmény 
elkövetésekor 

Összesen 20 22 8 50 
Összesen 57 48 11 116 
Rendszeresen részt vettünk a KEF munkájában, ahol ösztönözzük a drogfogyasztást 
megelızı rendezvények megszervezését, lebonyolítását, összehangoljuk a helyi drogstratégiát 
a városi bőnmegelızési stratégiával, és elısegítjük a közös fellépést a rendırséggel a bőnözési 
kínálat csökkentésének területén is. 

IV. A családba való visszahelyezés elısegítése
Hatósági intézkedések száma csökkent az elızı évhez képest, 1 család 3 gyermeke került 
átmeneti nevelésbe. Bízunk benne, hogy az átmeneti nevelésbe vételi esetek visszatartó 
erıként hatnak az itthon maradt, fokozottan veszélyeztetett gyerekek és szüleik számára. 

Szolgáltatások
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A 2002-es évtıl folyamatos emelkedés figyelhetı meg a pszichológiai szolgáltatást igénybe 
vevık létszámában. A folyamat két oldalról értékelhetı: egyrészt többen tudnak a 
szolgáltatásról, másrészrıl a környezeti, szociális helyzet egyre több pszichés 
megbetegedést generál, így többen és többen igényelnek pszichológusi segítséget. Az 
emelkedést a grafikon szemlélteti. 
A szolgáltatást igénybe vevık köre: a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ kliensei, az 
Átmeneti Szállók lakói, óvodás gyerekek, általános- és középiskolás tanulók, a város lakói. 
Problémák: viselkedési zavarok, tanulási problémák, krízishelyzet, kezdıdı neurózisok
életvezetési problémák személyiségzavarok.
A segítés módjai: konzultáció, pszichológiai tanácsadás krízis tanácsadás, személyiségteszt 
kitöltése, csoportos foglalkozások, iskolai jelentés – konzultációs lehetıség.

Egyéb szolgáltatásaink közül fıleg a Támogató Szolgálat tevékenysége terjed ki a 
gyermekekre. Az 5 fogyatékos gyermeken kívül 2007-ben 24 gyermeket szállítottunk 
logopédiai fejlesztésekre két óvodából és egy általános iskolából.  

A jelzırendszer tagjai által kitöltött kérd ıívek és a beszámolók összefoglalása

Veszélyeztetett gyermekek  
A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlıdését gátolja vagy 
akadályozza. 
A hátrányos helyzettıl az különbözteti meg, hogy a meglévı hátrány már nem kompenzálható 
az egészségügyi szolgáltatók, illetve a nevelési-oktatási intézmények, vagy a család szintjén, 
ezért gyermekvédelmi beavatkozásra van szükség. 
A veszélyeztetettség okainak megoszlása 
Míg a középiskolában az anyagi, addig az általános iskolákban inkább a környezeti és 
egészségügyi okok befolyásolják a veszélyezetetettség kialakulását.  

Általános és középiskolás tanulók együttes megoszlása 
Tanulók létszama összesen 2409 
Hátrányos helyzető tanulók 780 
Veszélyeztetettek száma 136 

Iskolai megoszlás (hátrányos, veszélyeztett helyzető gyermekek) 

Békési Kistérségi 
Általános Iskola 

Farkas 
Gyula 

Közokt. 
Int. 

Szegedi 
Kis 

István. 
Reform. 
Ált. Isk. 

Farkas 
Gyula 

Közokt. 
Intézmény 

Békés 

Farkas Gyula 
. Középiskola 

Tarhos. 

Szegedi Kis 
István  Ref. 
Gimnázium 

Tagintézmény Eötvös Karacs Dr. 
Hepp 

     

Tanulók létszáma 375 472 635 70 297 320 22 207 
- Alsó 166 211 302 31 221    
- Felsı 208 261 333 39 76    
Hátrányos helyzető 281 195 234 21 49    
Veszélyeztetettek 
száma 

73 7 12 21 1 4 17 1 

A jelzırendszer tagjainak kapcsolata a gyermekjóléti szolgálattal  
2007-ban a beérkezett jelzések száma  kissé nıtt, de még mindig nem elegendı. Fontosnak 
tartjuk a veszélyeztetett gyermekekrıl a folyamatos kölcsönös tájékoztatást.  

Iskolák:

Békési Kistérségi 
Általános Iskola 

Eötvös         Karacs       Dr. Hepp 

Farkas Gyula 
Közokt. Int. 

Szegedi Kis István.  
Reform. Ált. Isk. és 
Gimnázium 

Észlelt problémák 14 24 37 88 - 
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száma 
Jelzés a GySZ felé 25 4 6 43 4 
Esetmegbeszélésen 
való részvétel 

GYSZ=2 
Iskola=26 

1 - 8 - 

Továbbirányítás 87 - 3 37 7 

A probléma jellegét tekintve az alábbiakat emelték ki: 
� szegénység, elhanyagoltság, tanszerek, tisztasági felszerelések hiánya 
� iskolai mulasztások, iskolakerülés az alsósok körében is 
� iskolai magatartási problémák/ dohányzás, közlekedési eszközön tanúsított viselkedés/ 
� garázdasági problémák miatt, vagyon elleni bőncselekmények 
� étkezés térítési díj befizetésének elmaradása 
� szülı- gyermek konfliktus 

Az iskolákkal folyamatos munkában is kölcsönös a kapcsolat.  Egyre több, az iskolák által 
szervezett nevelı tárgyú esetmegbeszélés, melyen a családgondozók is rendszeresen részt 
vesznek. Javasoljuk továbbra is az esetmegbeszélések tartását, ahol minden érintett szakember 
elmondhatja véleményét, tapasztalatát, a továbblépést elısegítı javaslatát az adott ügyet 
érintıen. 
Az elmúlt év tapasztalatai alapján nagyon sok jelzés érkezik a gyermekek nem megfelelı

magatartása, viselkedése miatt. A pedagógusok tehetelennek érzik magukat a probléma 
megoldásában. Az esetek többségében megállapítható, hogy a fejlesztı pedagógus a 
pszichológus, nevelési tanácsadó és a családkonzultáció folyamatos igénybe vétele jelentısen 
növelné a problémák kezelésének hatékonyságát. 
Az iskolák nemcsak a szakkörök és fejlesztések szervezésével segítik a gyermekek optimális 
fejlesztését, hanem aktívan kiveszik részüket a szabadidı hasznos eltöltésének szervezésébıl 
is. Minden iskolának vannak kirándulásai, nyári táborai, kultúrális- és sportrendezvényei.  

Az ellátott gyermekvédelmi feladatok az általános iskolákban jellemzıen:  
A gyermekek gyermekvédelmi szempontból történı felmérése, hátrányos helyzetőek nyomon 
követése, adminisztrációja, intézkedések megtétele, iskolán belüli szociális támogatásokhoz 
való hozzásegítés, tanácsadás, fogadó óra, korrepetálás, felzárkóztató programban való 
részvétel elısegítése.  
A helyzetfelmérések lebonyolítása, kedvezményesen étkezık nyilvántartása, elmaradás esetén 
segítségnyújtás, térítési díjak rendszeres fizetésének figyelemmel kísérése, felmentett tanulók 
ügyeinek intézése, iskolai mulasztások figyelése az osztályfınökök segítségével, szülıkkel 
való együttmőködés, kapcsolattartás védınıkkel, orvossal, családsegítıvel, gyermekjóléti 
szolgálattal is mind a gyermekvédelmi feladatok részét képezik. 

Óvodák:

Óvodába járó gyermekek száma 639 
Hátrányos helyzető 131 
Veszélyeztett 2 
Gyermekvédelmi céllal látogatott családok 3 

Probléma jellege: 
anyagi 46 
jogi 1 
párkapcsolati 19 
Bántalmazásra utaló jelek 1 
Egészségügyi veszélyeztettség 1 
Egyéb probléma 2 
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Az óvodákban a gyermek leterhelésébıl adódó gondokat vélik a legsúlyosabbnak. Az óvónık 
azt tapasztalják, hogy egyre inkább hiányzik a családokban a meleg, elfogadó légkör, a 
pozitív megerısítés, a dícséret. A szülık egyre kevésbé tartják a kapcsolatot az intézménnyel, 
szülıi értekezletre sem szánnak megfelelı idıt, pedig ez jó alkalom arra, hogy a pedagógus és 
szülı kölcsönösen tájékoztassák egymást a gyermek fejlıdésérıl. Az összes óvodában 1 fı
óvónı látja el az önként vállalt gyermekvédelmi feladatokat, szükség esetén fogadó órát is 
tart. 
Az ellátott gyermekvédelmi feladatok jellemzıen: a hátrányos helyzető és veszélyeztetett 
gyermekek felmérése, dokumentálása, nyilvántartott gyermekek életének folyamatos 
figyelemmel kísérése, a belsı jelzırendszer koordinálása, fogadóórák tartása, kapcsolattartás 
a jelzırendszer intézményeivel, lehetséges támogatásokról, kedvezményekrıl a szülık 
tájékoztatása, szükség esetén jelentés az óvoda vezetıjének, prevenciós programok 
szervezése.  
A beszámolók alapján minden óvodában megtörténik a veszélyeztetett és a hátrányos helyzető

gyermekek felmérése. 
Bölcsöde:

 1. számú  2. számú 3 számú 
Gyermekek száma  
2007. december 

68 46 48 

Hátrányos helyzető 3 6 - 
veszélyeztetett - - - 
Jelzés GYSZ felé  2 - 
esetmegbeszélés - 1 - 

Jelzések tartalma: 
� szülık anyagi és párkapcsolati problémái /4-7/ 
A bölcsıdékben ebben az évben 2 alkalommal éltek jelzéssel. Kapcsolatot tartják a szülıkkel, 
beszoktatási idıben meglátogatják a gyermeket az otthoni környezetében. A gyermek és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátása a vezetı feladata. 

Védınık:

 1. 
körzet 

2. 
körzet 

3. 
körzet 

4. 
körzet 

5. 
körzet 

6. 
körzet 

7. 
körzet 

Eötvös Karacs Dr. 
Hepp 

Szegedi 
Kis 

István 

Farkas 
Gy. 

Spec.iskl 

Farkas 
Gy. 

Gimn, 
középisk. 

Gondozottak 
száma 

206 205 183 184+59  
várandós 

198 161 210+47  
várandós 

396 497 628 648 190 812 

Észlelt 
gyermekvédelmi 
probléma 

4 11 20 14 8 10  74 17 3 34 113 4 

Látogatott család 63 80 385 202 40 119 11 -  4 - - - 
Családlátogatások 
száma 

568 738 1035 825 750 467 863 -  4 - - - 

Veszélyeztetettek 
száma 

- 4 22 11 1 2 2       

Titkolt terhesség - - - - - - -       
Jelzés GYSZ felé 
Megbeszélés 
Jelzırend. lapon 

3 1 
1 

11 
9 

10 
- 

- 
- 

2 
1 

5 
1 5 4 

- - - - 

Jelzés 
Esetmegbeszélés, 
konzultáció 

- 1 5 - - 1 - 
      

Jelzések tartalma a körzeti védınık szerint: 
� gyermekelhanyagolás 
� koraszülés 
� terhes kismama elhelyezése 
� szociális, eü.veszélyeztetettség 
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� anyagi problémák 
� lakáskörülmény 
� alkohol probléma 

A védınıi családlátogatások során tapasztalt problémák felosztása jellege szerint /körzet 
szerint/ 

 1. 
körzet 

2. 
körzet 

3. körzet 4. körzet 5. körzet 6. körzet 7. körzet 

Anyagi - 30 368 202 3 60 79 
Jogi -       
Párkapcsolati -       
Egészségügyi - 35 66 188 5 45 137 
Gyermekbántalmazás -       
egyéb - 15 55   15 14 

A védınıi szolgálattal egyre jobb a kapcsolatunk. Nagyon jól meg tudjuk beszélni 
problémáinkat, közös stratégiákat dolgozunk ki a gyermekek helyzetének javítására. Az 
esetkonferenciák megszervezése kiválóak erre. 

Iskolai védınıi munka során az alábbi problémák mutatkoznak: 
� személyi higiénia nem megfelelése, fejtettvesség gyakorisága 
� elhízás /szőrés alkalmával a fiatalok körében jellemzı/ 
� személyes kontaktus hiánya a szülıkkel / munkaköri leírásban nem szerepel a 

családlátogatás, de fogadó óra keretében a szülıkkl megtörténik a kapcsolatfelvétel 
probléma esetén/ 

Gyermekorvos:

Jellemzı betegségek okai: 
Elhanyagolás Rossz szociális háttér 
Gondatlan ápolás Rossz szociális háttér 
Egészségügyi ismeretek hiánya Iskolázottság hiánya 
Anyagi problémák Munkanélküliség 
Elégtelen/helytelen táplálkozás Ismeretk hiánya 

Bántalmazásra utaló jelek 1 
Jelzés a GYSZ felé 2 

A családgondozók minden gyermekorvossal rendszeres, kölcsönös kapcsolatot tartanak. 
Szóbeli jelzéssel inkább élnek, melyeket azonnal felmérünk és a lehetséges beavatkozási 
irányokat megjelöljük.  
A gyermekorvosok közül idén is csak egy küldte vissza a kérdıívet. Jelentésébıl kiderül, 
hogy nı a túlsúlyosok száma, gyakori a felsı és alsó légúti megbetegedések illetve asztmások 
száma és egyre több gyermeknél fordul elı magatartás zavar, tanulási zavar. 
Gyermekbántalmazásra utaló jeleket az elmúlt évben egy esetben tapasztalt, jelzéssel élt a 
gyámhatóság felé.  

Rendırség:

A gyermek és fiatalkorúak körében elkövetett bőnelkövetık: 
szabálysértés 75 
vétség 20 
bőntett 10 

Jellemzı problémák: 
vagyon elleni bőncselekmények aránya nagyobb  
oka: óvatosság hiánya, kiszolgáltatottság 
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Családon belüli erıszak, bántalmazás: 
Büntetı eljárások száma 48 
- nemi erkölcs elleni bőncselekmény 2 
- kiskorú veszélyeztetése 6 
- testi sértés 14 
- magánlaksértés 5 
- tartás elmulasztása 17 
- garázdaság 4 
Szabálysértési eljárások száma 16 
- veszélyes fenyegetés 16 

A viszgált idıszakot figyelembe véve a túlnyomó többségben, eljárás a tartás elmulasztása 
miatt és testi sértés miatt indult. 

A leggyakrabban kiváltó okok: 
� válás, a tartásra kötelezett felelıtlensége 
� italozó életmód 
� anyagi nehézségek 
� munkanélküliség 

Kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok: 
2007 évben 7 esetben indult eljárás kábítószer visszaélés miatt. 
Minden esetben: Elismerték 
  Vállalták a 6 hónap folyamatos kábítószer-függıséget gyógyító  
                        kezelésben 
  Megelızı-felvilágosító szolgáltatáson való részvétel 
Ennek következménye az eljárás megszüntetése 

A megoldást az egyéni beszélgetéseken túl, a szakemberekhez illetve szakintézményekhez 
való orientálásban látták. A Rendırkapitányság minden esetben értesítette a jelzırendszer 
kompetens tagját.  
A rendırséggel való kapcsolatunkon folyamatosan erısödik. Rendszeresen kapunk jelzéseket 
a napi bejelentések kapcsán, de a tényleges segítséget igénylı esetek nem, vagy csak késın 
kerülnek felszínre. 

Szakmai programok és elıadások megszervezése az elmúlt évben: 
Békés városában a gyermekvédelmi feladatok ellátása érdekében szoros együttmőködés 
alakult ki a gyermekvédelmi intézmények, nevelési-oktatási intézmények, egészségügyi és 
szociális intézmények között. 
Minden évben szakmaközi megbeszéléseket tartunk az iskolai, óvodai gyermekvédelmi 
felelısökkel az éves stratégia kialakítására.  
Szakmaközi megbeszélésen egy elıadást szerveztünk meg „Változások a sajátos nevelési 
igény meghatározásaiban“ /magatartászavar, beilleszkedési zavar/ címő  témában meghívott 
vendég volt Dr. Csepregi András a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi  Bizottság 
vezetıje volt. Részt vettünk a Rendırség által szervezett családon belüli erıszakról szóló 
összejövetelen. 
A nyári gyermekétkeztetés és a nyári tábor eredményei, észrevételei és gyakorlati 
tapasztalatairól is beszámoltunk.  
Nagyobb hangsúlyt fektettünk a prevencióra, elmondtuk hogyan érvényesül milyen módon a 
gyermekjóléti szolgáltatásban és a gyermekvédelmi felelısök is részletesen tájékoztattak az 
intézményükben megvalósuló prevenciós munkáról. 
A Vöröskereszttel együttmőködve az idén decemberben ruhaadományokkal segítettük a 
rászoruló családokat.  
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A jövıre vonatkozó javaslatok: 
A Gyermekvédelmi Tanácskozáson az alábbi javaslatokat tették a résztvevık: 
� magasabb szintő szociális ellátás 
� munkahelyteremtés 
� ingyenes étkeztetés biztosítása 
� családi életre nevelés serdülıknek /többen írták/ 
� fiatal szülık részére gyermeknevelési tanácsadás ill. tanfolyam
� prevenciós programok városi szinten  
� kiskorúak elkövetıvé válásának megelızése:  preventív tevékenységek kiterjesztése,     

szabadidıs programok szervezése, önkéntes segítık bevonása/ 
� kiskorúak áldozattá válásának megelızése / elıadások, szabadidıs programok, 

felvilágosító anyagok, mediák bevonása/ 

Az észrevételek a következıek voltak: 
A speciális tanácsadások és tanfolyamok szervezését többször próbálta meg a Szociális 
Szolgáltató Központ, é a Védınıi Szolgálat is. A rászorulók érdektelensége, motiválatlansága 
miatt a szervezési munka nehezen megy. 
Felajánlás született arra, hogy egy civil szervezet szívesen fogadnak örökbe egy játszóteret. 
A gyermekbántalmazás témakörében közösen megfogalmaódott a stratégiai terv. 

A 2007-es év értékeléseként kimondhatjuk, hogy a jelzırendszer folyamatos együttmőködése 
következtében mérhetı eredményeink vannak. Az alapellátásba vett gyermekek száma nıtt, a 
védelembe vettek pedig csökkentek. Ez azt jelenti, hogy hamarabb kapunk jelzést, kisebb a 
veszélyeztetettség mértéke, rövidebb idı alatt lehetséges a probléma megoldása. 
Intézményünk a jelzırendszer tagjaival együtt minden lehetséges eszközzel küzd a 
mélyszegénység, a gyermekszegénység ellen, próbáljuk korrigálni a problémákat, és mindent 
megteszünk a gyermekek jólétének biztosításáért.  
Köszönöm az együttmőködést. Kérem a Képviselı-testületet, hogy fogadja el a beszámolót, 
és ismerje el a jelzırendszer aktív, felelısségteljes, és eredményes munkáját.  

Békés, 2008. március 28. 

       …………………………………
             Nagy György Miklósné 
             igazgató 
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3.számú melléklet

Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekrıl szóló 
átfogó értékelés 2007. évrıl

          Tisztelt Képviselı-testület! 

Jegyzıi hatáskörben, az I. fokú gyámhatóság ügyintézıjeként továbbra is 1 ügyintézı

dolgozik. Személyi változás történt az elmúlt évben: Bimbó Zsuzsanna helyett 2007. 

november 20. napjától Károlyi Szilvia vette át a hatósági ügyek intézését. 

Feladatköre:  

- teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat felvétele, 

- apa nélkül anyakönyvezett rendezetlen családi jogállású gyermekek nyilvántartása, 

- eseti gondnok, ügygondnok kirendelése, felmentése, munkadíj megállapítása, (APEH-

tıl, Rendırségtıl, Ügyészségtıl, Bíróságtól stb. jönnek ilyen jellegő megkeresések), 

- szakértı kirendelése, felmentése, szakértıi díj megállapítása, 

- környezettanulmány végzése megkeresésre, 

- védelembe vételi eljárás lefolytatása, megszüntetése, védelembe vétel elrendelése, 

felülvizsgálata, megszüntetése, 

- ideiglenes hatályú elhelyezés azonnali intézkedést igénylı esetben különélı másik 

szülınél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelıszülınél, 

gyermekotthonban. 

Jelen beszámolóban a védelembe vételi eljárást és az ideiglenes hatályú elhelyezést 

vizsgálom.  

2007 

Védelembe vétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása (érintett 

gyermekek száma) 

      115

Védelembe vételi eljárás megszüntetése (érintett gyermekek száma) 10

Védelembe vétel megszüntetése (érintett gyermekek száma) 

- nagykorúvá válás miatt 

10
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- átmeneti nevelésbe vétel elrendelése miatt 

- eredményesség miatt 

- illetékesség változása miatt 

- pártfogói felügyelet alá kerülése miatt

2

-

2

1

5

Tárgyévben elrendelt védelembe vételek száma (érintett gyermekek) 14

Védelembe vett kiskorúak száma összesen: 

- környezeti okból 
- szülınek felróható magatartási okból 
- gyermeknek felróható magatartási okból 
- gyermekkorú bántalmazása miatti 

53

  41
38
32
  -

Gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján védelembe vett 30

Más szerv jelzése alapján védelembe vett 23

Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések száma 2007 

évben:  

- szülı kötelezése a gyermek napközbeni ellátásának igénybe 
vételére 

- szülı kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel 
foglalkozó szervezetet 

- gyermek és hozzátartozója orvosi vizsgálatának 
kezdeményezése 

- a gyermek számára –kifogásolt magatartásának megszüntetése 
érdekében– magatartási szabályok megállapítása 

- szülı figyelmeztetése helytelen magatartásának 
megváltoztatására 

26

5

  6

  1

8

6

2007-ben jelzések érkeztek: gyermekjóléti szolgálattól, védınıtıl, iskoláktól, nevelési 

tanácsadótól, gyermekorvostól, szabálysértési hatóságtól, rendırségtıl, pártfogói felügyelıtıl 

valamint magánszemélyektıl.  

A 2007-es évben csak 2 esetben került megszüntetésre a védelembe vétel, azért mert a 

kirendelt családgondozó eredményességrıl számolt be. Öt esetben pártfogó felügyelet 

elrendelése miatt került sor a védelembe vétel megszüntetésére, melynek oka a fiatalkorú által 

elkövetett bőncselekmény. (Abban az esetben, ha a gyermek pártfogó felügyeletét rendeli el a 

bíróság, a védelembe vételt meg kell szüntetni.) 

Több esetben a védelembe vételi eljárás megszüntetésére azért került sor, mert a 

családok lehetıséget kaptak arra a 149/1997. évi Korm. Rendelet 85. § (2) bekezdése alapján, 

hogy a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ családgondozója által nyújtott alapellátást 
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vállalják, és nyilatkoztak együttmőködési szándékukról. Ezekben az esetekben nem szükséges 

hatósági intézkedés, amennyiben az alapellátás elegendınek és megfelelınek bizonyul. 

 Több alkalommal is figyelembe vettük, hogy a családot sem a gyámhatóság, sem a 

Gyermekjóléti Szolgálat korábban nem ismerte, elsı alkalommal került látókörünkbe. 

Esetükben nem lett megállapítva a veszélyeztetettség, figyelmeztetést kaptak a fiatalkorúak, 

gyermekkorúak, illetve a szülık az adott ügytıl függıen.  

Az elmúlt évben 2 esetben került sor jegyzıi hatáskörben ideiglenes hatályú 

elhelyezésre, mely összesen 4 kiskorút érintett.  

Mindkét esetben a szülıi elhanyagolás okozta a gyermekek olyan mértékő

veszélyeztetettségét, mely azonnali intézkedést tett szükségessé. 

Ideiglenes hatályú elhelyezések  2007 

Jegyzıi hatáskörben elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések száma 2

Érintett kiskorúak száma 4

Nevelıszülınél elhelyezett kiskorúak száma 1

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthonában elhelyezett 

kiskorúak száma 

3

A számok továbbra is jelentısek, a gyermekek veszélyeztetettségének okait 

többségében az elsıdleges szocializációs színtereken, a családokban kell keresni, de a 

problémák összetettek. Az elkövetkezı idıben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra, 

a veszélyeztetett kiskorúak idıben történı felderítésére annak érdekében, hogy az emelkedı

számokat minél inkább visszaszorítsuk. Ennek érdekében elengedhetetlen azoknak az 

intézményeknek a szorosabb együttmőködése, akiknek jelzési kötelezettsége van a 

gyermekvédelem területén. 

Békés város területén 2000. augusztus 15. óta mőködik helyettes szülıi hálózat. 2007-

ig az ellátást nyújtó helyettes szülı Csarnainé Tordai Katalin (Békés, Maróthy u. 19. sz. alatti 

lakos). Békés Város Önkormányzata erre vonatkozólag megalkotta helyi rendeletét is, melyet 

azóta többször is módosított. Az elmúlt évek alatt egy alkalommal lett igénybe véve ez a 

szolgáltatás egy fı esetében. 2005. ıszén Csarnainé Tordai Katalin szóban jelezte, hogy 

átmenetileg nem tudja vállalni ezt a feladatot. Alkalmas személyt nem találtunk pótlására, aki 

a feladat ellátását, és a feladat ellátásához szükséges képzésen való részvételt vállalná.  
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2007. évben a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei 

Kirendeltségének Szociális és Gyámhivatala a korábban kiadott mőködési engedélyt 

megváltoztatta, és 2 férıhelyet hagyott jóvá, melyet Csarnainé Tordai Katalinnál lehet 

igénybe venni, amennyiben Csarnainé Tordai Katalin a feladatot ismételten vállalni tudja. 

Békés, 2008. március 31. 

                                     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 

                 Jegyzı
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4. számú melléklet

Az egyes gyermekvédelmi hatósági intézkedések 

A Békés Városi Gyámhivatal 2007. évi munkájának átfogó értékelése 

      Tisztelt Képviselı-testület! 

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról rendelkezı 1997. évi XXXI. tv. 

megalkotásának alapgondolata a gyermekek alapvetı jogainak deklarálása, valamint a 

gyermekek védelmét szolgáló intézményi és szervezeti rendszer kidolgozása volt.  

A jogszabály értelmében minden szükséges állami, önkormányzati segítséget meg kell adni 

ahhoz, hogy a szülık a gyermeket a családban nevelhessék fel, hogy - akár külsı segítséggel - 

meg tudják oldani gyermekneveléssel, életvezetéssel kapcsolatos problémáikat, valamint 

anyagi gondjaikat, és ne váljon szükségessé az intézményi ellátás (gyermekotthon, 

nevelıszülı).  

A gyermekek jogainak megvalósulása együttes cselekvést, együttes gondolkodást vár a 

gyermekvédelem valamennyi szereplıjétıl: a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó 

pedagógustól, nevelıszülıtıl, gyámügyi szakembertıl, gyermekjóléti szolgálattól egyaránt. 

A városi gyámhivatalok széles feladat- és hatásköre a fenti célt szolgálja. Tevékenységének 

nagy részét a hatósági intézkedések alkotják, melyek súlyos beavatkozást jelentenek egy 

család életébe, ezért nagyon fontos a gyermekvédelmi jelzırendszerrel, az illetékességi 

területhez tartozó települések jegyzıivel, valamint a gyermekjóléti szolgálatokkal való szoros 

együttmőködés. 

A Békés Városi Gyámhivatal illetékességi területéhez – a körzetközponti igazgatásnak 

megfelelıen - Murony, Bélmegyer valamint Tarhos községek tartoznak.   

Az elmúlt évben is törekedtünk arra, hogy a gyermekek érdekeit szem elıtt tartva 

megfeleljünk azoknak a szakmai elvárásoknak amelyeket a jogszabályok támasztanak felénk. 

Célunk volt az állami, társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolatunk további erısítése, 
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valamint a gyermekvédelmi jelzırendszer – óvodák, iskolák, rendırség, gyermekjóléti 

szolgálat, stb. – tagjaival való együttmőködés minıségének további javítása, elmélyítése.  

A 2007. évben is arra törekedtünk, hogy munkánkat a gyermekek, valamint a gondnokság 

alatt lévı személyek jogainak és érdekeinek megfelelıen az érvényben lévı jogszabályok 

tiszteletben tartásával végezzük, és megfeleljünk a velünk szemben támasztott szakmai és 

társadalmi elvárásoknak.  

2007-ben a gyámhivatal jelentıs személyi változásokon ment át. Két fı távozott, akik helyére 

új munkatársak kerültek. Dr. Gebei Szabolcs ügyintézıi feladatkörét 2007. július hó 1. 

napjától Balázs Lászlóné, míg a nyugdíjba vonuló Budás Jánosné munkáját 2007. december 

hó 1. napjától Dr. Babinszki Péter vette át.   

1. Ügyiratforgalmi adatok 

A 2007. évben 3165 darab iktatott ügyirat érkezett és 411 esetben határozat meghozatalára 

került sor. Döntéseinket 3 esetben támadták meg államigazgatási úton. A jogorvoslati 

eljárásban a Gyámhivatal határozatát a felettes szerv minden esetben helybenhagyta. Saját 

hatáskörben történı jogorvoslatra nem került sor.   

2. Gyermekvédelmi hatósági intézkedés keretében a gyámhivatal ideiglenes hatállyal 

elhelyezi a gyermeket, valamint dönt a más szerv által elrendelt ideiglenes hatályú 

elhelyezés megszüntetésérıl, megváltoztatásáról. 

Az ideiglenes hatályú elhelyezés a családok életébe való azonnali és súlyos beavatkozást 

jelent, amely együtt jár a gyermek/ek családból történı kiemelésével.  

Az ideiglenes hatályú elhelyezést a feltételek fennállása esetén, mint a szakellátáshoz 

kapcsolódó intézkedést azonnali jellege miatt a jegyzı, az ügyészség, a rendırség, a 

határırség, a bíróság valamint a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága is elrendelheti, 

azonban ezen intézkedésérıl értesíteni kell az illetékes gyámhivatalt.  

Elrendelésére abban az esetben kerülhet sor, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi 

értelmi, erkölcsi fejlıdését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti.  

Az elmúlt évben ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésére 5 esetben került sor. Más szerv 

által elrendelt elhelyezésrıl a gyámhivatalnak 2007-ben nem kellett döntenie. A jogszabály 30 
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napos határidıt biztosít a gyámhivatal részére a jogszabályban meghatározott intézkedések 

megtételére. Ezen idıtartam alatt az eljárás lefolytatása során a gyámhivatal dönt arról, hogy a 

gyermek további nevelése, gondozása a családjában biztosítható-e. Amennyiben a gyermek 

családja a késıbbiekben a gyermek gondozását nevelését tudja biztosítani, akkor az ideiglenes 

hatályú elhelyezés megszüntetésre kerül, ellenkezı esetben amennyiben azok az okok, melyek 

az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelését megalapozták, a gyermeket átmeneti nevelésbe 

veszi.  

Esetek 
száma 

Érintett 
kiskorúak 

száma 
A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések 
2007-ben 

5 8 

          a, külön élı másik szülınél 
          b, harmadik személynél 
          c, nevelıszülınél 
         d, gyermekotthonban 
         e, más bentlakásos intézményben 

 - 
8 
- 
- 
- 

Az ideiglenes hatályú elhelyezést követı gyámhivatali 
döntések száma: 

6 11 

         a, átmeneti nevelésbe vétel 
         b, eljárás megszüntetése védelembe vétel, vagy  
             gyermekjóléti alapellátás kezdeményezésével 
         c, gyermekelhelyezés iránti perindítás 

2 
- 

4 

4 
- 

7 

3. A gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe veszi a gyermeket, illetve dönt az átmeneti 

vagy tartós nevelés megszüntetésérıl. 

A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, amennyiben a gyermek fejlıdését 

családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 

szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel megszüntetni nem lehet, és a gyermek 

megfelelı gondozása családján belül nem biztosítható.  

Az átmeneti  nevelésbe vétel átmeneti jellegő hatósági intézkedés, és addig biztosítja a 

gyermek otthont nyújtó teljes körő ellátását, ameddig a család nem válik alkalmassá a 

gyermek/ek visszafogadására. A gyermek családjába történı visszahelyezése érdekében 

célirányos, folyamatos szakmai tevékenységet kell folytatni az elhelyezési terv alapján, és 

elhelyezését évente felül kell vizsgálni. Mindennek az a célja, hogy a gyermek mihamarabb 

visszakerüljön a családjába, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a feltételek fennállása esetén 

elı kell segíteni az örökbefogadást.  
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Az elmúlt évben 6 fıvel nıtt az átmeneti nevelésbe került gyermekek száma. 1 esetben a 

gyermekek édesapja ellen - gyermekei kiemelésével egyidejőleg – rendırségi eljárás is indult. 

Az elmúlt évben mindössze 1 gyermek esetében sikerült a családba való visszahelyezés, 

nagykorúság miatt 1 fı esetében szőnt meg az átmeneti nevelésbe vétel. 

A tárgyévben átmeneti nevelésbe vett kiskorúak száma: 4 

2007. december 31-én nyilvántartott átmeneti neveltek: 32 

Tartós neveltek száma 2007. december 31-én: 1 

4. A gyámhivatal elrendeli, illetve megszünteti az utógondozást, valamint az utógondozói 

ellátást. 

Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek speciális joga az utógondozáshoz való jog. 

Az utógondozás célja, hogy elısegítse a gyermek, illetve a fiatal felnıtt családi környezetébe 

való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. Az utógondozás idıtartama legalább 

egy év.  

Meghatározott feltételek esetén a gyermek továbbra is teljes körő ellátásban részesülhet, 

ennek érdekében továbbra is a nevelıszülı háztartásában, vagy a gyermekotthon, illetve 

utógondozó otthonában maradhat. Utógondozói ellátásban a fiatal felnıtt 24. éves koráig 

részesülhet. 

Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel nagykorúsággal történı megszőnése esetén a fiatal 

felnıtt saját jogon kérheti a fenti ellátási formákat, míg megszüntetés esetén a gyámhivatal - 

legalább 1 éves idıtartamra - kötelezıen elrendeli az utógondozást  

Esetek száma: 

Tárgyév folyamán elrendelt utógondozói esetek: 4 

Tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások száma: 2 

Megszőnt utógondozások száma: 0 

Megszőnt utógondozói ellátások száma: 0 
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5. Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatosan otthonteremtési támogatást állapít meg 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy normatív pénzbeli ellátásként az olyan családi 

háttérrel rendelkezı fiatal felnıttet támogassa, aki legalább 3 évet eltöltött az intézményes 

ellátásban és nem rendelkezik megfelelı vagyonnal. Az otthonteremtési támogatást a fiatal 

felnıtt 24 éves koráig, illetve ha tanulmányokat folytat 25. életévének betöltéséig veheti 

igénybe. A támogatás összegét a központi költségvetés terhére folyósítja az önkormányzat. 

Otthontámogatási támogatás iránti kérelmek száma 2007-ben: 6 

Otthontámogatási támogatásban részesült fiatal felnıttel száma: 5 

Támogatásként kifizetett összeg: 5.546.000 Ft 

6. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelılegezésérıl 

A gyámhivatal jogosult megelılegezni a gyermektartásdíjat, amennyiben az arra kötelezett 

nem teljesít. A jogintézmény feltétele, hogy legyen egy jogerıs és végrehajtható bírósági 

határozat, a behajtás átmenetileg legyen lehetetlen és a gyermeket gondozó személy a 

gyermek gondozásáról ne legyen képes gondoskodni. A gyermektartásdíj összegének állam 

által történı megelılegezése legfeljebb három évig tarthat és egyetlen esetben újabb három 

évre továbbfolyósítható. A jogintézmény jellegébıl fakad, hogy a megelılegezett összeget 

annak kamataival együtt a kötelezett köteles megtéríteni az államnak. A tapasztalatok szerint 

a megelılegezett összeg kötelezett által történı visszafizetésére csak nagyon kevés esetben 

kerül sor.   

A tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelılegezése iránt 
indult eljárás 

Száma:

12 

Érintett gyermekek 
száma: 

21 

Elutasított kérelmek száma: 2 3 
Megelılegezések száma: 5 11 
Megszőnt megelılegezések száma: 4 7 
2007. december 31-én megelılegezésben részesültek száma: 35 
Megelılegezésre a tárgyév folyamán kifizetett összeg:  2.552.000 Ft 
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7. A gyámhivatal jogosult rendezni a gyermekek családi jogállását. 

A házasságkötések számának csökkenı tendenciája maga után vonja, hogy egyre több 

gyermek születik házasságon kívül. Ezen gyermekek születési anyakönyvi kivonatába -

amennyiben a születés elıtt nem kerül sor apai elismerı nyilatkozat tételére- apa nem kerül 

bejegyzésre. A gyámhatóság feladata, hogy ezen gyermekek családi jogállása rendezıdjön. 

Ennek érdekében a gyámhivatal teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vehet fel, illetve 

képzelt személy bejegyzése iránt is intézkedhet. A gyámhivatal jogosult megállapítani a 

gyermek családi és utónevét, illetve családi jogállás rendezése iránt bírósági per 

megindításához hozzájárulását adhatja. (apaság és anyaság megállapítása, valamint apaság 

vélelmének megdöntése iránti perek) 

A legtöbb szülıpár – a védınıi szolgálat és az orvosok felvilágosító munkája következtében – 

törekszik arra, hogy még gyermeke megszületése elıtt annak családi jogállását rendezzék.  

   

Esetek száma

Kiskorúak száma, akik családi jogállása 2007-ben rendezıdött 
a; Apai elismerések száma 
b; Képzelt apa megállapítása: 
c; Apaság bírói megállapítása: 

26 
19 
2 
5 

Apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma 2 

8. A gyámhivatal engedélyezi és felülvizsgálja a családba fogadást. 

Alakulhat úgy egy szülı életében, hogy egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más 

családi ok miatt átmenetileg nem képes gondozni, nevelni gyermekét. Annak elkerülése 

végett, hogy a gyermek kiemelésre kerüljön a családból, alkotta meg a jogalkotó a családba 

fogadás intézményét. Lényegét tekintve csak a szülıi felügyeletet gyakorló szülı kérelme 

esetén van mód annak engedélyezésére, a gyámhivatalnak minden esetben kötelessége 

vizsgálni, hogy a családba fogadás a gyermek érdekében áll-e. 2007-ben családba fogadás 

iránti kérelem elıterjesztésére nem került sor.

9. A városi gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatos jogkörei 

Az örökbefogadás célja, hogy az olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akiknek szülei 

nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelıen nevelni nem képesek. Az, hogy az örökbefogadás 
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tekintetében államigazgatási eljárás keretében vizsgálják az örökbefogadó személy 

alkalmasságát, valamint az, hogy az örökbefogadó kérelmének elbírálása elıtt a gyermeket a 

leendı örökbefogadó szülık gondozásba helyezik, garanciát jelentenek a gyermek számára, 

hogy a neki leginkább megfelelı családban élhessen, és nıhessen fel. 

A 2007. évben örökbefogadásra nem került sor.  

10. A gyámhivatal vagyonkezeléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei. 

A cselekvıképtelen és a korlátozottan cselekvıképes személyek vagyoni érdekvédelme 

kiemelkedı jelentıségő, ugyanis ezen személyek vagy életkoruknál  fogva (18 év alatt), vagy 

belátási képességük hiánya miatt nem képesek vagyoni jogosultságaikat megvédeni. Ezért 

ezen személyek érdeke azt kívánja meg elsısorban, hogy személyes érdekük mellett vagyoni 

jogosultságukat is védje az illetékes gyámhivatal. Ennek megfelelıen a jogalkotó széles 

feladat és hatáskört telepített a gyámhivatalokhoz, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a 

gyermekek/gondnokoltak vagyonának alakulását a gyámhivatal nyomon követhesse, 

megakadályozva az esetleges visszaéléseket. (Pl.: dönt a gyermekek és gondnokoltak 

készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történı elhelyezésérıl, 

felhasználásáról, befektetésérıl; rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a 

szülık a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik; 

közremőködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékő

jogával kapcsolatos ügyekben, stb.) 

Eladással (megterheléssel) kapcsolatosan a; jóváhagyott ügyek száma: 
                                                                   b; elutasított ügyek száma: 

Száma: 
32 
0 

Nyilvántartott ingó- és ingatlantulajdonos a; kiskorúak 
                                                                    b; gondnokoltak 

331 
102 

11. Kapcsolattartási ügyek. 

A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a különélı szülı, valamint más hozzátartozó 

közötti családi kapcsolatot fenntartsa, tovább az arra jogosult különélı szülı a gyermek 

nevelését, fejlıdését folyamatosan figyelemmel kísérje, tıle telhetıen elısegítse. A 

kapcsolattartás szabályozása megoszlik a bíróság és a gyámhivatal között, ám a 
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kapcsolattartás végrehajtása minden esetben a gyámhivatal kompetenciájába tartozik. A 

kapcsolattartás szabályozása során a gyámhivatal minden esetben figyelembe veszi a gyermek 

életkorát, a másik szülıhöz való viszonyát, stb. 

Kapcsolattartási ügyekben a gyámhivatalnak törekednie kell arra, hogy a felek között 

egyezség jöjjön létre, ám ez csak nagyon ritkán sikerül.  

A tárgyévben kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma: 35 

A kapcsolattartást a gyámhivatal szabályozta: 34 

Egyezséggel befejezett ügyek száma: 1 

Alkalmazott végrehajtási cselekmények: 4 

12.Gondnoksági ügyek

2007. év végén Békésen 139 személy állt cselekvıképességet érintı gondnokság alatt. Fontos 

megemlíteni, hogy ahhoz, hogy valaki cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság 

alá kerüljön, minden esetben bírósági ítélet szükséges. A gondnokolt törvényes képviseletét a 

gondnok látja el. Gondnokká a gondnokság alá helyezett által még cselekvıképes állapotában 

közokiratban kijelölt vagy a gondnokság alá helyezést követıen megnevezett személyt, ha ez 

nem lehetséges, akkor elsısorban együttélı házastársát kell kirendelni. Ha ilyen nincs, vagy a 

házastárs kirendelése veszélyeztetné a gondnokság alatt álló érdekeit, a gyámhatóság 

gondnokul olyan személyt rendel ki, aki a gondnokság ellátására az összes körülmények 

figyelembevételével alkalmasnak mutatkozik. Ha a gondnok nem rendelhetı ki, a gondnokolt 

számára hivatásos gondnokot kell kirendelni. 43 személynél hivatásos gondnok látja el a 

gondnokságot, míg 96 személynél egyéb személy (hozzátartozó, stb.). A hivatásos gondnokok 

száma: 2. 

Gondnokság alatt állók száma összesen: 

                    a; kizáró gondnokság alatt álló személyek száma: 

                    b; korlátozó gondnokság alatt lévı személyek:

139 

62 

77 

Hivatásos gondnok látja el a gondnokságot: 

Egyéb gondnok látja el a gondnokságot: 

43 

96 
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13. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 

2007-ben egyetlen alkalommal került sor szakmai ellenırzésre a gyámhivatalnál. A Békés 

Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala végzett célvizsgálatot.  

A megyei gyámhivatal ellenırzése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól rendelkezı 2004. évi CXL. tv.  hatályosulását vizsgálta a Békés Városi 

Gyámhivatal döntéseiben. A gyámhivatal döntései a jogszabályoknak megfeleltek. 

14. Jövıre vonatkozó célok, elképzelések 

A jövıre vonatkozó céloknak, elképzeléseknek arra kell irányulniuk, hogy a város megfelelı

környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvı fiatal korosztály számára, ahol otthonosan érzik 

magukat, vagyis ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik, ahol problémák esetén szakértı

segítséget találnak azok megoldásához, és ahol felkészülhetnek a felelısen élı és cselekvı

magyar állampolgárként való felnıtt életükre. 

Ennek érdekében fontos, hogy a 12-18 éves korosztálynak a szabadidı helyes eltöltésére 

vonatkozóan - a fiatalok által is elfogadott, életkorukhoz és igényeikhez igazodó – programok 

kerüljenek megszervezésre. Így fontos a szabadidı-szervezésben az egészséget támogató 

programok ösztönzése, a szabadidı színtereinek biztosítása, ellenırzése az ifjúság testi-lelki 

egészségvédelme szempontjából, valamint a gyermek- és oktatási intézmények 

érdekeltségének megteremtése a szabadidı-szervezés egészséges modelljeinek 

közvetítésében.  

A szabadidı hasznos eltöltésének alternatívája volt a városban a Diákgödör Ifjúsági Klub, 

amelyet a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól nyert 2.550.000 Ft pályázati támogatásból 

mőködtetett az önkormányzat. A Diákgödör 2007. február 1-tıl 2007. december 15-ig 

mőködött.  

Békés, 2008. április 8. 

Tisztelettel: 

Tárnok Lászlóné  
   osztályvezetı



5. sz. melléklet
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok és a  

bőnmegelızési koncepció kapcsolata 

Békés Város Képviselı-testülete a 265/2003. (XII. 18.) számú határozatával fogadta el Békés 
Város Bőnmegelızési Koncepcióját. A határozat értelmében évente kerül meghatározásra a 
koncepció alapján megfogalmazott tárgyévi Bőnmegelızési Program. Mindkét 
dokumentumból azokat a részeket említjük meg, melyek kapcsolódnak a gyermekvédelem 
hatékonyabb megvalósításához. 

Gyermek és ifjúságvédelem területén a gyermekvédelmi jelzırendszerrel kapcsolatos 
elvárásokat az érintett szervezetek munkájuk során, lehetıségeikhez mérten szem elıtt 
tartották. Az együttmőködés a Városi Gyámhivatal és a Városi Rendırkapitányság között 
megfelelı. A jövıben célszerő folytatni a jelzırendszer fejlesztését, a lehetıségek 
függvényében. A kötelezı iskolalátogatással kapcsolatos problémák jelenleg is léteznek. 
2005-ben már némi csökkenést mutatott a tankötelezettség megszegésével kapcsolatos 
szabálysértések száma (2002: 32 fı, 2003: 41 fı, 2004: 68 fı, 2005: 37 fı, 2006: 18 fı), ami 
2007-ben még tovább csökkent (17 fı). De a 2008. évi elırejelzések már borúsabb képet 
mutatnak (eddig 11 fı). Továbbra is megállapítható, hogy a szülık nem ellenırzik a 
gyerekeket, nem számoltatják el ıket, ugyanakkor az iskolával sem tartják a kapcsolatot. A 
kedvezıen csökkenı tendencia további csökkentését igen nehezen tudják a felelıs 
szervezetek, intézmények elérni, befolyásolni, de folyamatosan, a következı tanévben is 
megpróbálják csökkenteni a tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos szabálysértések 
számát. 
A koncepcióban a gyermek– és ifjúságvédelem területének kiemelt része a prevenció. A 
DADA programot  a Városi Rendırkapitányság a helyi Polgárırséggel közösen, 
folyamatosan végezte. Tájékoztató, ismertetı tevékenységük során az általános és 
középiskolákban tartottak elıadásokat. A felvilágosító tevékenység megjelent a IX. 
Madzagfalvi Napokon is. 

A kábítószer és alkoholfogyasztás megelızése, visszaszorítása, bőnelkövetıvé válás 
megelızése során megfogalmazott felvilágosító munka során jelentettük meg a „Drogmentes 
hely” szórakozóhelyek „hirdetéseit” a Városházi Krónikában.  Az elmúlt években egyre 
inkább megfigyelhetı a kábítószer-fogyasztással kapcsolatba hozható bőnelkövetıvé válás 
megjelenése. Tapasztalatok, szakemberek véleménye szerint az áldozatvédelem, áldozattá 
válás megelızése mellett nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a drogokkal kapcsolatos 
bőnelkövetıvé válás megakadályozására is. 
A „Tovább ásunk a Gödörben” pályázat keretében sok „csellengı” fiatalt sikerült hasznos 
idıtöltésre rávenni, elıadások, foglalkozások keretében felvilágosítani az egészséges 
életmódról. Emellett „A békési hátrányos helyzető gyerekek bevonása a társadalomba, az 
Európai Unióba a labdarúgáson keresztül” program keretében is felvilágosító elıadáson 
vehettek részt a hátrányos helyzető fiatalok. 

A bőnmegelızés területén megfogalmazott, gyermekeket, városi ifjúságot megcélzó akciók, 
programok elısegítették a gyermekvédelemi munka hatékonyságát a 2007. évben. 

Békés, 2008. április 22. 
     Kálmán Tibor sk. 
     sportreferens



6.sz. melléklet 
 
                                            

Sportnyár 2007. 
 
 

A 2007-es évben elindult a Sportnyár program, melynek keretében a város 
sportlétesítményeiben egy folyamatos elfoglaltság biztosítása volt a cél a város gyermekeinek, 
fiataljainak. A békési sportegyesületek, klubok, szakosztályok elvállalták, hogy egy elıre 
meghirdetett idıpontban, egy hét idıtartamban a saját sportágának megfelelıen egy délelıtt – 
délutáni játékos „edzés” keretében elfoglaltságot biztosítanak a város gyermekeinek, hogy 
megismerhessék az adott sportág alapjait. Átlagosan foglalkozásonként 15-20 fı körüli volt a 
létszám, kiemelten sikeres volt a kosárlabda, tenisz, de még a nem annyira látványsportág 
súlyemelésen is 5 fı volt. A sportági vezetık is elfogadták, támogatták a kezdeményezést. 
A 2008-as évben is elindul a Sportnyár, jelenleg is folynak az egyeztetések az idıpontokat, 
foglalkozásokat illetıen. A tervek szerint igyekszünk még több fiatalnak hasznos idıtöltést 
biztosítani, bıvíteni a korosztályi határokat. 
A mellékelt táblázat tartalmazza a 2007-es program fı paramétereit: 
 

Békési Sportnyár 

idıpont: sportág: korosztály: helyszín: vezetı: 

június 19-22. szivacskézilabda 3-4. osztályosok Sportcsarnok Polgár Zoltán 

június 25-29. atlétika 3. osztálytól… 
Sportpálya, Dr. Hepp F. 

Ált. Isk. 
Veres Zsolt 

július 2-6. labdarúgás 3. osztálytól… Sportpálya Bíró Péter 
július 2-6. súlyemelés 93-95-ös korosztály Sportpálya-konditerem Balogh János 

július 9-13. fiú kosárlabda 95-97-es és 92-94-es fiúk 
Dr. Hepp F., Karacs T. 

Ált. Isk. 
Balog Lajos, Balog 

Vilmos 
július 16-20. fiú kézilabda 5. osztálytól… Sportcsarnok Békési Mihály 
július 16-20. ökölvívás 8-30 éves korig Ökölvívó terem Maczik Pál 
július 23-27. tenisz 10-100 éves korig Sportpálya:teniszpályák Varga István 
július 23-27. lány kosárlabda 5-8. ill. 9-12. osztályig Dr. Hepp F. Ált. Isk. Békési Rita 

július 30-aug. 3. asztalitenisz általános iskolások Sportpálya-tornaterem Balogh József 
augusztus 6-10. aerobik 6-10, illetve 11-15 évesek Petıfi u. 17. Bimbó Katalin 
augusztus 6-10. kajak-kenu 10 éves kortól Csónakház Pankotai Gábor 
augusztus 13-17. lány kézilabda általános iskolások Sportcsarnok Garas Helga 
augusztus 13-17. ökölvívás 10 évestıl… Hunyadi tér 1/1. Surman Zoltán 
 
 
Békés, 2008. április 23. 
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