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Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményegysége intézményvezetőjétől
Átfogó értékelés
a településen működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6)
előírja, hogy a helyi önkormányzatok készítsenek évente átfogó értékelést a település
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásairól, s erről tájékoztassák a megyei gyámhivatalt.
Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza. Az értékelést a helyi képviselő-testületnek minden év május 31-ig kell
megtárgyalnia. A jelentési kötelezettségnek eleget téve az alábbi átfogó értékelést adom a
helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira
Cibakháza - a 2016. január 1-i állapot szerint - 4151 főt számláló nagyközség. Az előző
évekhez képest ez a szám sajnos még mindig csökkenést mutat. A jelenség több okra
vezethető vissza, de talán az a legjellemzőbb, hogy a település elöregedő tendenciát mutat.

2015-ben 897 fő 0-18 éves gyermek- és fiatalkorút számláltunk. A 0-14 éves korosztály
szakmai ellátása (bölcsőde, óvoda, iskola) létszámprobléma nélkül helyben még

megoldható. A 14-18 éves korosztály eljár a településről a környező városok
középiskoláiba.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 492 gyermek részesült tavaly.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évente két alkalommal adható, melyet korábban
pénzben kaptak a rászorulók. Az 5.800 Ft-os támogatást az arra jogosult családok
augusztusban és novemberben először már teljes egészében Erzsébet-utalványban kapták. A
természetbeni juttatás célzottan csak készétel, tanszer és ruházat vásárlására használható. Az
összeg 5664 eFt.
Hátrányos helyzet megállapítása
A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII.
törvény elfogadásával 2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzet meghatározása. A jegyző, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítására irányuló eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak,
a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával
egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 2015.12.31. napi nyilvántartás szerint - a
hátrányos helyzetű gyermekek száma 173 fő - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
száma 228 fő volt Cibakházán.
Önkormányzati segély, települési támogatás
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
összevonásával létrehozott önkormányzati segély helyett 2015.03.01. naptól bevezetésre
került a települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást:
lakhatással összefüggő kiadások viselése, gyógyszerkiadások viselése, temetési támogatás,
rendkívüli települési támogatás stb. E támogatás keretében esetenként gyermekek részére
gyógyszertámogatás, szemüveg készítéséhez anyagi támogatás, kapcsolattatáshoz nyújtott
segítség került megállapításra stb.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai:
Szociális nyári étkeztetés
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata biztosította a gyermekek nyári étkeztetését 2015.
június 16. napjától 2015. június 26. napjáig, valamint 2015. július 13. napjától 2015.
augusztus 28. napjáig (munkanapokon) 43 napig, meleg étel formájában, amelyet a
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény /KSZKI/ konyhája biztosított 200
rászorult gyermek részére. Az étkeztetés helyszíne a helyi általános iskola ebédlője volt.
A ténylegesen felhasznált és elszámolt állami támogatás 3.784.000,-Ft volt.
Támogatásukkal a leginkább veszélyeztetett gyermekeken, a három- és többgyermekes,
valamint az egyszülős családokon, a fogyatékos gyermeket nevelőkön, továbbá a
munkanélküli és segélyből élő legrászorultabb gyermekeken tudtunk segíteni.
A bölcsődei, óvodai, és iskolai étkeztetést az óvoda épületében működő, 350 főre
engedélyezett konyha biztosítja a 3-7 éves óvodai, illetve a 6-14 éves napközis korosztály
részére.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége:
A településen működő Gyermekjóléti Szolgálat 1998. óta preventív szolgáltatásokat biztosít a
gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének érdekében. Jogokról,
támogatásokról és ellátásokról való tájékoztatás nyújtásával, tanácsadással, segítő
beszélgetéssel, hivatalos ügyek intézésével, ill. családgondozás biztosításával segítséget nyújt
a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a
gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.
A szolgálat 2015. évben 43 gyermeket gondozott alapellátásban, és a védelembe vett
gyermekek száma 9 fő volt. Az elmúlt év folyamán 29 családjából kiemelt gyermek szüleinek
a gondozását látták el, ez 14 családot érintett.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a településen tapasztaltak szerint a legfőbb veszélyeztetettségi
okok még mindig a szülők nem megfelelő életvezetési módja, az elhanyagolás, az italozás, a
normális életvitelre alkalmatlan lakáskörülmények, és sok esetben elégtelen higiéniai
alapismeretek.
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek érdekében koordinálja azokat a szakembereket, akik
segítenek a gyermekeket veszélyeztető tényezők feltárásában és azok megszüntetésében.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. március 31-én gyermekvédelmi tanácskozást tartott, melyen
a jelzőrendszer tagjaival együttműködve megoldásokat kerestek a Cibakházán élő gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzésére, illetve a már veszélyeztetett gyermekek és családjuk
problémáinak megoldására. A tanácskozáson a részt vevők jónak ítélték meg a jelzőrendszer
működését.
Havi rendszerességgel, ill. szükség szerint tartottak szakmai megbeszéléseket,
esetkonferenciákat. A legtöbb esetmegbeszélés a Családsegítő Szolgálat családgondozójával,
a gyámhivatallal, az óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelőssel és a védőnői szolgálattal
történt. Az észlelő- és jelzőrendszer egyre gyakrabban kéri a szolgálat közreműködését az
általuk megismert esetek felgöngyölítésére, illetve a szükséges intézkedések megtételére.
Az elmúlt évben a szolgálat családi kapcsolattartásra biztosított helyet az intézmény egyik
helyiségében. Itt lehetőséget biztosítunk a külön élő szülőknek arra, hogy gyermekükkel
felügyelt kapcsolatot tartsanak.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 2015 évben 1 fő családgondozó látta el teljes
munkaidőben a megbízott intézményvezető szakmai felügyelete mellett. A vezető
szakképesítése: szakvizsgázott általános szociális munkás. A gyermekjóléti feladatokat ellátó
családgondozó szakképesítése: pedagógus felsőfokú gyógypedagógus asszisztens
végzettséggel, jelenleg gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó főiskolai képzésen vesz részt.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2016. január 1-i hatállyal jelentős - a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálását, a család- és gyermekjóléti
szolgálatok, valamint család és gyermekjóléti központok kialakítását célzó – változtatást
vezetett be.
a települési önkormányzatnak 2015. október 31-ig felül kellett vizsgálnia a
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit és feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést és

2015. november 30-ig döntött a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásának - a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő
biztosításának - módjáról.
A - jogszabálynak megfelelően a feladatot ellátó intézmény fenntartójának a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai szükséges módosítását 2015. november 30áig kérelmeznie kellett (működési engedély), amely határidőre megtörtént. Jelenleg
2016.12.31. napig tartó engedéllyel rendelkezik Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége.
A gyermekek napközbeni ellátása életkoruknak megfelelően bölcsődében, óvodában és
iskolai napköziben van biztosítva.
A bölcsőde tevékenysége:
A gyermekvédelem rendszerében, gyermekjóléti alapellátásként napközbeni ellátást biztosít a
3 év alatti gyermekek számára. Településünkön 30 férőhellyel működik az intézmény. 2015
januárjától decemberig a bölcsőde 48 gyermekkel működött. Gyermekjóléti szolgálat
javaslata alapján felvett gyermekek száma 0 fő
Védőnői javaslatra felvett gyermekek száma: 3fő. Védelembe vett gyermek nem volt. A
férőhely telítettségéig fogadják a gyermekeket. Augusztus végén az óvodaérett gyermekek
elballagnak a bölcsődéből. 2015 évben 18 fő gyermeket várt az óvoda. Szeptembertől
kezdődően érkeznek az új gyermekek. A beszoktatások előtt a szülőknek tájékoztatást
nyújtanak a bölcsődei életről, az ellátás feltételeiről, és családlátogatások alkalmával
tájékozódnak a gondozónők a gyermek fejlődési szintjéről, szokásairól és szociális
körülményeiről. Rendszeres kapcsolatot tartanak a védőnőkkel, és szükség esetén jelzéssel
élnek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 2015-ben nem volt szükség jelzésre. A gondozónők
rendszeresen részt vesznek továbbképzésen. Figyelemmel kísérik a hátrányos helyzetű
gyermekeket és a veszélyeztetettség megelőzésére nagy hangsúlyt fektetnek.
2015. évben az Érdekképviseleti Fórum tagjaival egyeztetésre került az intézmény házirendje,
Szervezeti és Működési Szabályzata és szakmai programja.
nyílt napokat, közös programokat a szülőkkel évente 3 alkalommal rendezünk: Mikuláskor,
gyermeknapkor és” Búcsú a Bölcsődétől „augusztusban. Februárban farsangi mulatságot is
tartunk, de ez a program szülők nélkül kerül megrendezésre.
A szülőknek segítséget nyújtunk a gondozási-nevelési problémáikban, nehézségeikben esetleg
életvezetési gondjaik megoldásában kompetencia határainkat betartva.
Figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű gyermekeket és nagy hangsúlyt fektetünk a
veszélyeztetettség megelőzésére.
Az óvoda tevékenysége:
2015/2016. nevelési évben 98 gyermek részesül óvodai ellátásban.
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Esélyegyenlőség biztosítása:
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, szociális
hátrányok enyhítése a gyermekek szociokulturális háttere miatt kiemelt feladatuk a
gyermekprogramok szervezése során az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele: a
kulturális értékek élményszerű megismerését, színházlátogatás, kirándulások szervezésével,
táncház és úszás előkészítés, lovaglás tevékenységek pozitív fejlesztő hatásait érvényesítették
a személyiségfejlődés egyéni ütemét is figyelembe véve pályázati forrás felhasználásával.
Logopédiai fejlesztésre járnak a beszédhibás nagycsoportosaik. Gyógypedagógus foglalkozik
a sajátos nevelési igényű gyermekekkel a szolnoki Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői
Bizottság véleménye alapján 1 fő autista gyermek, továbbá 3 sajátos nevelési igényű gyermek
járt egyéni fejlesztésre.
A sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma növekedést mutat. Megfelelő ellátásukat az
egyéni fejlesztés optimális biztosításához integrált keretek között végezzük.
Sajnos az egyéni fejlesztés helyét intézményen belül nem tudjuk biztosítani, pedig szakmai
elvárás lenne az óvodán belüli fejlesztőszoba. Így a Művelődési Ház klubtermét kapjuk
kölcsön minden nap, a délelőttök folyamán felnőtt kísérettel járnak a gyermekek az egyéni
fejlesztésre. 2015 szeptemberétől a Könyvtárban kialakított foglalkoztatót is igénybe vesszük
így a két intézmény között megoszlik a délelőtti igénybevétel 2 és 3 nap arányban.
Súlyosabb nevelési problémák, fejlődési lemaradások esetén és iskolaérettség
megállapításához a tiszaföldvári Nevelési Tanácsadó vizsgálatát és szakmai útmutatását
kérjük. Nem egy gyermeket javasolnak további vizsgálatra: a szolnoki Tanulási képességeket
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz, mely jogosult a BNO kódokkal jelölt
diagnózisok megállapítására. Kiscsoportos gyermekek közül két gyermek kerül felterjesztésre
beszéd- egyéb fejlődési probléma miatt.
2015-ös évben az áprilisi beiratkozási napokon és azt követően 22 gyermek kérte felvételét
óvodánkba. 2015. áprilisában 27 nagycsoportos óvodás iratkozott be az általános iskola első
osztályába. Sajnos csökkenő gyermeklétszámra lehet következtetni a beiratkozási adatok
alapján a nevelési évre.
A gyermekétkeztetés finanszírozása
A létszámadatok alapján a gyermek térítési díj fizetésének megoszlása:
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50%-os
100%-os
fizet
kedvezmény
kedvezmény
Katica csoport
6
1
15
Mosolygó alma cs.
10
2
12
Szamóca csoport
7
0
10
Süni csoport
8
5
10
Tulipán csoport
1
2
14
32
10
61

Összesen
22
24
17
23
17
103

Az óvodás gyermekek szüleinek 60 % - a nem fizet, 10 % - a felét fizeti, 30 % - a teljes
összegben fizet térítési díjat.
A Családsegítő szolgálat munkatársaival közösen szerveztek programokat: Gyermekvédelmi
konferencia, Apák napja az óvodában. A pályázati projekt megvalósítása során heti
rendszerességgel megbeszéléseket és kölcsönös tájékoztatást tartottak a családsegítő
vezetőjével aktuális problémákat érintően, ill. a gyermekeket érintő szociális és egészségügyi
problémákat illetően.
A szolgálat segítségét kérték nagycsoportos óvodás pedagógiai vizsgálatra való eljutásnak
segítésében: mivel a szülő az első időpontra nem vitte el a gyermeket – a vizsgálat célja a
beiskolázás volt. Az óvodai beiratkozást követően az óvodavezető – helyettes egyeztetést
folytatott le a cibakházi lakcímmel rendelkező gyermekek megkeresése érdekében, és az
életvitelszerűen más cím alatt lakó gyermekek felkeresésében, meglátogatásában kérték az
együttműködést. Az óvodai nevelési év megkezdése során a vélhetően problémás családoknál
közös látogatást végeztünk az óvodapedagógusokkal és a védőnővel.
Az általános iskola tevékenysége:
Kabai Zsolt ifjúságvédelmi felelős tájékoztatója:
A 2015/2016os tanévben a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma az intézményünkben 126
fő
Ebből bontva 2h: 46 fő
3h: 80 fő
Különleges esetről nem tudunk beszámolni, folyamatban vannak gyermekek, családok,
körülményeik vizsgálata, esetleges védelembe vételi eljárások! Egy tanulót „kellett”
magántanulói státuszba helyezni az iskolai viselkedése miatt. Más településről fogadott
tanulót eltanácsolni az iskolából. Lehetetlenné tették az oktatást. Sajnos ezek a problémák,
amik mindennaposak (magatartás) nem sok mindent tudunk kezdeni, csak számtalan
módszerrel próbálkozunk, olykor a túlélésért, és ezen idő alatt a jó képességű tanulók hátrányt
szenvednek!
Elsődleges problémát, a szülők alul iskolázottságában, ebből fakadó tudatlanságában látom,
hiszen az elsődleges nevelési színtér a CSALÁD lenne! Amit nap, mint nap nekünk
pedagógusoknak kell ellátni helyettük. Tisztelet a becsületben gyermekeket nevelő szülőknek.
A gyermekek és szülők részéről azt érzem, minden jár, semmi sem kötelező, így kötelesség
teljesítése sok esetben nincs! Ha sérelem éri, a szülő azonnal rohan be, vagy visszaüzen az
ellenőrzőbe, és megmagyarázza, hogyan kellene órát tartani, a pedagógusra hárítja a hibáit. A
havonta megrendezett fogadó órákon ahol az összes pedagógus várja az érdeklődő szülőket,
olykor magunkban töltjük, vagy a jól tanuló szülők érdeklődnek. Ritka az, ha a másik véglet
jelenik meg gyermeke érdekében.
Mint gyermek és ifjúságvédelmi felelős sokszor találkozok a kollegáimtól elhangzott
kérdésekkel?!
Nem igaz, hogy nem lehet tenni semmit!
Minek írjuk a rengeteg felszólítást!
Mit érünk el a feljegyzésekkel!
Úgy sem történik semmi. És igaz.
A mi szavunk nem ér semmit, a lakossági bejelentésre viszont egyből mozdulnak az
illetékesek!
S minden egyes alkalommal bíztatom őket, hogy muszáj rögzíteni.
Kérdezem én magamtól is. Minek?
A kérdés adott vitassák meg közösen!

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása:
Cibakházán a 2015. évben nem volt felügyeleti szerv szakmai ellenőrzés gyermekvédelmi
területen.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések):







Az otthonról hozott feszültség a tanulókban iskolai munka minőségére is rányomja a
bélyegét. Az iskola és a Családsegítő Központ is fontosnak tartaná pszichológus
beállítását. Esetleg szigorúbb szabályozást a renitensek kezelésére pl. speciális fejlesztő
osztályok a számukra.
A fiatalok körében egyre inkább terjedő agresszió, alkohol- és drogfogyasztás elkerülése,
megelőzése rendőrségi összefogással.
A közoktatási- esélyegyenlőségi helyzetelemzés elkészítésekor felvetődött a házi
gyermekfelügyelet hiánya a településen. Ez a szolgáltatás jelentősen megkönnyítené azon
szülők hivatalos ügyeinek az intézését, akik gyermekük felügyeletét egyéb más módon
nem tudják megoldani.
A szülők sok esetben nem ellenőrzik, hogy gyermekeik hol és milyen módon töltik el
szabadidejüket, ezért szükséges az önkormányzat, a civil szervezetek és a rendőrség
összefogása.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők
számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés
okainak bemutatása:
A helyi bűnmegelőzési program elkészítése folyamatban van, de a település sajátosságaira
épülő feladatok nincsenek még meghatározva. A program elkészítése alapot adhat
későbbiekben az európai uniós pályázatokon való részvételhez. Az önkormányzatnak fel kell
vállalnia bűnmegelőzési tevékenység támogatását, hatékony struktúrában való működtetését.
Kiskorú veszélyeztetése miatt egy alkalommal indult eljárás az elmúlt évben, családi
veszekedés volt az ok. A rendőrség 11 esetben élt jelzéssel a családsegítő felé. Az esetek
túlnyomó többségében fiatal -és gyermekkorú közlekedési szabálysértése volt a jellemző.
A rendőrség egy pályázati program keretében több alkalommal előadást és programokat
szervezett a településen. Céljuk, hogy a fiatalok áldozattá válását mérsékeljék. Egyre nagyobb
gondot okoz a pszichoaktív szerekkel való visszaélés, melyek sajnos nem minősülnek
drognak, de ezek használata súlyos egészségügyi következményekkel járhat. Ezen probléma
kezelésére létrehoztak egy információs csoportot is, akik szükség szerint információt és
segítséget tudnak nyújtani.
A szabálysértés okai nem mindig egyértelműek Nem lehet párhuzamot vonni az elkövetett
cselekmények, az anyagi háttér vagy a szülők iskolázottsága között. Egyaránt van az
elkövetők között rendezett családi környezetből, illetve kevésbé gondoskodó családokból
kikerülő fiatal.

A kapitányság munkatársai rendszeres ellenőrzéseket tartanak a családsegítőkkel a fiatalok
által rendszeresen látogatott szórakozóhelyeken.
A nyár folyamán játékos - szórakoztató előadást tartottak a családsegítő által lebonyolított
Horgásztáborban.
7.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
keretében ellátott feladatok, szolgáltatások (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció stb.) bemutatása:
Az önkormányzat és a civil szervezetek között rendszeresnek a kapcsolattartás. Cibakházán
polgárőrség működik. A polgárőrség lehetősége szerint segíti a helyi gyermekvédelmi
szakemberek tevékenységét, szükség szerint információval látják el egymást munkájuk
hatékonyabb elvégzéséhez.
A településen az önkormányzati választások óta ismét képviseli a helyi kisebbség jogait a
Nemzetiségi Önkormányzat. Gyakran nyújtottak segítséget a látókörükbe került nehéz sorsú
embereknek.
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolómban törekedtem arra, hogy képet kapjanak az ezen területen végzett munkáról.
Kérem átfogó értékelésem megvitatását, elfogadását!
Cibakháza, 2016. május 26.
Kovács Andor Károly
intézményegység-vezető

