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Tisztelt Képviselő-testület !

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.
évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (1) bek. értelmében a települési
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és
működtetése, a területen lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A (2) bek.
szerint a települési önkormányzat biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti
szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását,
szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A (3)
bekezdés kimondja, hogy az a települési önkormányzat, amelynek területén 10.000
főnél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni.

A Gyvt. 96.§ (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat minden év
május 31-ig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az
értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi
önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben vizsgálja a
gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a fent hivatkozott törvény végrehajtására
kiadott a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza.

A Gyvt. értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról részben
az önkormányzat, részben a jegyző és részben a gyámhivatal gondoskodik.

Az átfogó értékelés az előterjesztés mellékletét képezi.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi
tevékenységről készült átfogó értékelést megvitatni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységről készült
átfogó értékelést elfogadja.

T a p o l c a , 2009. április 14.

Császár László sk.
polgármester
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TAPOLCA VÁROS 2008. évi GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

Tapolca város lakosságszáma fokozatosan csökkenő tendenciát mutat. 2007. december
31-én 17.119 fő, 2008. december 31-én 17.023 fő volt az állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező lakosainak száma. 2007. december 31-én a 18 éven aluliak
száma 3.277 fő, közülük a 0 – 14 évesek száma 2.381 fő volt, addig 2008. december
31-én a 18 éven aluliak száma 3.191 fő, közülük a 0 – 14 évesek száma 2.336 fő.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI

Pénzbeli és természetbeni ellátások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.
évi XXXI. Tv. (Gyvt.) 20/A. és 21.§-a rendelkezett az önkormányzat által kötelezően
biztosítandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról, melynek helyi szabályait Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelete tartalmazta.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő, létfenntartást veszélyeztető helyzetbe
került, gyermeket gondozó családok, ill. az átmeneti és a tartós nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése érdekében nyújtott támogatás,
melynek részletes feltételeit a10/2006. (III.20.) Kt. rendelete tartalmazta.

A kérelem benyújtásának leggyakoribb indoka, hogy a szülő nem tudta a gyermek
számára az iskolába járáshoz szükséges eszközöket biztosítani, évszakváltáskor a
ruházatot kiegészíteni. Segítséget nyújtottunk ahhoz is, hogy a nehéz szociális
körülmények között élő gyermekek egy-egy rendezvényen (színház, kirándulás, tábor)
részt vehessenek társaikkal. Ismerjék meg hazánk közelebbi és távolabbi vidékeit,
egy-egy színházlátogatás alkalmával részesüljenek olyan élményben, amely hatással
lehet tanulmányaikra, későbbi életükre.

2007. évben 230 család részére 345 esetben pénzbeli támogatást és 9 család részére 10
esetben természetbeni támogatást biztosítottunk. Ezen a címen 2.398 eFt-ot
használtunk fel. Az egy családra jutó támogatás összege 10.426.-Ft, az egy esetre jutó
támogatás 6.754.-Ft volt.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasítására 6 esetben került
elutasításra, mert a szülő által leírt indokok megalapozatlanok voltak. Jogos kérelem
nem volt az elutasítottak között.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiutalásakor gyakran kérjük és kapjuk is a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak segítségét.
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Az elmúlt évben – a korábbi évekhez hasonlóan – a jogos igények kielégítésre
kerültek. Az elutasítások száma nem jelentős, az elvégzett környezettanulmányok
megalapozták a döntések jogosságát. Bizonyítja ezt az is, hogy fellebbezésre nem
került sor.

Gyermekétkeztetés

A városban működő bölcsőde, óvodák ill. iskolák keretében megoldott a
gyermekétkeztetés. Valamennyi intézmény részére a tapolcai Diák és Közétkeztető
Szolgáltató Kft. szállítja a gyermekek életkorának megfelelően előállított ételt és a
gyermekek az intézményekben kialakított ebédlőkben fogyasztják el.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.
évi XXXI. tv. 148.§-a értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett
bölcsődés és óvodás korú gyermekek valamint az általános iskola 1-5. osztályába járó,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után a szülőknek nem
kellett térítési díjat fizetni. Ebből azonban nem következett az étkezési térítési díj
kedvezményt kérő családok számának csökkenése. Az előzőekben említett
önkormányzati rendelet alapján az elmúlt évben 52 család (81 gyermek részére) kapott
segítséget intézményi térítési díjának kifizetéséhez 1.621 eFt összegben, mely
családonként 31.173.-Ft étkezési térítési díj támogatást jelentett. Ezekben az esetekben
a térítési díj az étkezést biztosító intézmény számlájára került átutalásra.

A nyári gyermekétkeztetést az 5/2008. (IV.22.) SZMM rendelet alapján 2008. évben
július 01 és augusztus 27-ig tartó időszakban, 45 munkanapon át 141 gyermek részére
tudtunk napi egy meleg ebédet adni a tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
konyháról. Ez az önkormányzatnak kiadásba nem került, mivel a fentiekben említett
rendelet alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
száma alapján, központi támogatásban részesült az Önkormányzat.

Gyermekjóléti alapellátások

A Gyvt. 38.§-a értelmében az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a
megelőzéséhez.
Az alapellátások körébe az alábbiak tartoznak:

 gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekjóléti szolgálat útján,
 gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde,

családi napközi,
házi gyermekfelügyelet

 gyermekek átmeneti gondozása – helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona
családok átmeneti otthona.

Az előzőekben felsoroltak közül városunkban a gyermekjóléti szolgálat és a bölcsőde
áll a szülők és a gyermekek rendelkezésére. Mindként ellátási forma működtetése a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet feladatai között szerepel. A
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az intézet önálló szakmai egységeként
működik.

Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása

Gyermekjóléti szolgálat
Személyi és tárgyi feltételek:

A személyi feltételek 2008. év folyamán nem változtak. A gyermekjóléti szolgáltatást
négy főállású családgondozó végzi. A hozzájuk tartozó gyermekek, illetve családok
száma a törvényi előírásoknak megfelel.

Valamennyien rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges szociális végzettséggel.

A Szolgálatnak a gondozott gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése érdekében szüksége lenne pszichológus és fejlesztő
pedagógus segítségére, mert problémás eseteik megoldása nélkülük nehézkes.

A gyermekjóléti szolgálathoz forduló családok jogi problémáinak megoldásában nagy
segítséget nyújt a Tapolcán működő „nép ügyvédje”, aki a hátrányos helyzetű
családoknak ingyenes jogi segítségnyújtást biztosít.

A szolgálat elhelyezése megfelelő, lehetőséget biztosít a családok fogadására,
négyszemközti bizalmas beszélgetések lebonyolítására, esetmegbeszélésekre és
játszóházas foglalkozásokra. A gyermekekkel való foglalkozásokhoz nagyképernyős
televízió, valamint DVD és videó lejátszó áll rendelkezésre A tevékenység ellátásához
szükséges technikai eszközök (telefon, számítógép, internet hozzáférés, jogszabályok)
rendelkezésre állnak.

2005. évtől a családgondozók részére az intézmény nem téríti meg a helyijárat bérlet
költségét, annak ellenére, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 29.§ (1)bekezdés d)
pontja kimondja, hogy a családgondozók számára a munkavégzéshez biztosítani kell a
szükséges közlekedési eszköz használatát. A családgondozók az ellátandó területen
(Tapolca város közigazgatási területe) gyalog közlekednek, ami nehézkes és
időigényes.

Alapellátás keretében, ahol a szülő, gondviselő kéri a segítséget ill. együttműködik a
családgondozóval, 199 gyermeket gondoztak, (ugyanez a szám 2007. december 31-én
110 fő volt.) az alábbi korcsoportos megoszlásban:

 0 – 5 éves korig 59 fő
 6 – 13 éves korig 64 fő
 14 – 17 éves korig 76 fő.

Az előző évi adatokhoz viszonyítva emelkedett ezen ellátásban részesülők száma.

A szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek száma is sajnálatos módon
emelkedő tendenciát mutat. Bár 2008. évben a számuk nem emelkedett, de 80 kiskorú
gyermek került a rendszerbe és ugyanennyi ki is került a rendszerből. A
veszélyeztetettség sajnos nem szűnt meg, de a gyermek vagy elérte a nagykorúságot,
vagy védelembe vételre került sor. 2008. december 31-én ez a szám 139 volt.
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A veszélyeztetettség főbb okai:
 környezeti 62 fő
 magatartási 60 fő
 anyagi 16 fő
 egészségi 1 fő

A fenti veszélyeztetési okok mellett a gyermekek az alábbiak miatt is veszélyeztetve
voltak:

- alkoholizmus miatt 16 fő
- szenvedélybetegség miatt 20 fő
- testi bántalmazás miatt 4 fő
- érzelmi bántalmazás miatt 11 fő
- fizikai elhanyagolás miatt 24 fő
- érzelmi elhanyagolás miatt 15 fő
- lakáskörülmények miatt 15 fő.

A 139 veszélyeztetett gyermek 85 családban él.

A Gyámhatóság által védelembe vett gyermekek száma 2008. évben 11 fő volt,
ugyanennyi gyermek védelembe vétele szűnt meg. 2008. december 31-én 23
védelembe vett gyermek élt a városban.
A szolgálat munkatársai a védelembe vett gyermekeket és családokat rendszeresen
látogatják, kapcsolatot tartanak az iskolákkal, ahova a védelembe vett gyermekek
járnak. Munkájukat nem mindig kíséri a családok részéről elismerés. Gyakran nem
kívánt személyek, akikkel ennek megfelelően beszélnek a szülők, gondviselők.

Átmeneti nevelésének megszűnését követően három fiatalnál végeztek utógondozást,
akik átmeneti nevelésük megszűnését követően kerültek vissza szüleikhez.

Szakellátásban történik gondoskodás 23 gyermekről, akik 18 családból kerülnek ki.
A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik az átmeneti nevelésben nevelkedő
gyermekek családjainak gondozása. Ezeket a családokat megpróbálják alkalmassá
tenni gyermekeik visszafogadására. Ennek érdekében aktív részt vállalnak láthatások
lebonyolításában, szülő-gyermek kapcsolat erősítésében. Az elmúlt évben a hónap
minden harmadik és negyedik szombati napján biztosítottak lehetőséget a láthatások
lebonyolítására a szolgálat hivatalos helyiségében. Ezeken a láthatásokon a Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a gyermekjóléti szolgálat családgondozója is jelen
van, így lehetőség nyílik a nevelőszülő és a vérszerinti szülők minél alaposabb
megismerésére.

A forgalmi napló adatai szerint az elmúlt évben 658 esetben keresték fel a szolgálatot
a segítséget kérő gyermekek, családok.
A legjellemzőbb indokok az alábbiak voltak:

 információnyújtás, felvilágosítás 485 esetben
 tanácsadás 93 esetben
 hivatalos ügyekben közreműködés 245 esetben
 közvetítés más szolgáltatásba 29 esetben.

A gyermekjóléti szolgálat munkatársai 2008. évben 1815 alkalommal keresték fel a
családokat.
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Az elmúlt év során két szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát gondoztak,
szorosan együttműködve a védőnői szolgálattal. Egyik esetben megoldódott a
probléma, a másik eset még megoldásra vár.

Feladatuknak megfelelően szervezik és működtetik az észlelő- és jelzőrendszert. A
jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen megtartották az
esetmegbeszéléseket. A törvény értelmében évente hat alkalommal kötelező a
jelzőrendszer tagjait összehívni. 2008. év során 19 esetmegbeszélést tartott a szolgálat.
Esetkonferencia megtartására 1 alkalommal került sor.

A legszorosabb kapcsolat a Védőnői Szolgálat munkatársaival alakult ki, amely
problémásabb családok esetében szinte mindennapos megbeszélést jelentett. Több eset
megoldásában aktív részt vállaltak a körzeti gyermekorvosok is.
Az óvodáktól az utóbbi évben kevesebb jelzés érkezett, igaz az óvodás korú
gondozottak száma is alacsony.

Az általános iskolákkal szoros kapcsolatban állt a szolgálat az igazolatlan hiányzások,
magatartási, tanulási nehézségek, beilleszkedési problémák miatt. Gyakran közös
családlátogatást végeztek. Az ifjúságvédelmi felelősök mellett az iskolavédőnők is
komoly szerepet vállaltak a problémák megoldásában. Sajnálatos, hogy az
intézmények nem minden esetben jelzik időben a hiányzásokat és ez hátrányosan
befolyásolja a családgondozást.

A Nevelési Tanácsadót leginkább pszichológiai segítségnyújtás miatt keresték meg a
szolgálat munkatársai - mivel a szolgálatnak önálló pszichológusa nincs – a hozzájuk
fordul családok, gyermekek miatt. Leterheltsége miatt gyakori, hogy hetek telnek el,
mire a problémás családokkal a pszichológus foglalkozni tud. Tanulási nehézségekkel
küzdő gondozottjaik részére több esetben kérték a Tanulási Képességeket Vizsgáló
Bizottság szakvizsgálatát.

A Tapolcai Rendőrkapitányság ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatársa aktív
munkát végzett, szívügyének tekintette a prevenciót. Tapolca Város Jegyzője, a
Rendőrkapitányság és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet között 2003.
évben létrejött együttműködési megállapodás keretében évente egy alkalommal
megbeszélésre kerülnek a közös gondok, problémák. A 2008. évben életre hívott
„Szociális Kerekasztal” – melyen a jelzőrendszer szakemberei vesznek részt -
felszínre hozza a lappangó problémákat, segíti a felkészülést a jelentkező gondok
megoldására.

A Rendezvénycsarnok programszervezője segítségével 2008. évben is lehetőség volt
adományok gyűjtésére, melyek során nagy mennyiségű játék került a szolgálaton
keresztül a rászoruló családok gyermekeihez. A szolgálat helyet biztosít a „jobb”
körülmények között élő családoknál feleslegessé vált ruhák tárolására és minden
pénteken ingyenes ruhaosztást tart, de közreműködnek bútorok, háztartási
felszerelések közvetítésében is.

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, lakásotthonok, csecsemőotthon
munkatársaival együtt dolgoznak a szakellátásban nevelkedő gyermekek családjukba
történő visszahelyezése érdekében. Minden esetben részt vettek az elhelyezési és
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tervezési értekezleteken, mert fontosnak tartják, hogy részt vegyenek a gyermekek
további sorsának alakításában.

Változatlanul nagy problémát jelent a hajléktalan gyermekes anyák, illetve családok
elhelyezése, ami csak családok átmeneti otthonával lenne megoldható.

A Gyermekjóléti Szolgálatnál a tavalyi évben négy főiskolai hallgató töltötte szakmai
gyakorlatát. Egyre több főiskola fordul hozzájuk ilyen irányú kéréssel, amely a
szolgálatnál végzett szakmai munka elismerését jelenti.

Rendezvények, programok:
A Gyermekjóléti Szolgálat a hátrányos helyzetű gyermekek részére rendszeresen
szervezett játszóházas, illetve szünidős programokat. Az ilyen rendezvények
elsősorban a szabadidő hasznos eltöltését szolgálták.

A Veszprém Megyei Közgyűlés Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által kiírt
pályázaton sikeresen szerepelt a szolgálat. Az elnyert támogatás segítségével kétszer
egy hét kirándulásokkal, múzeumlátogatással gazdagított programon vehettek részt a
gondozott családok gyermekei.

Gyermekek napközbeni ellátása

Bölcsőde

A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a
gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig
tovább gondozható a bölcsődében.

Városunkban a bölcsőde 4 csoporttal, 40 engedélyezett férőhellyel működött az elmúlt
évben a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önálló szakmai egységeként. A
bölcsődei ellátásban 8 fő szakképzett gondozónő, 1 fő szakképzetlen gondozónő
dolgozik, ők látják el a 0 – 3 éves korú gyermekeket, akiknek bölcsődei felvételéről
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testület Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottsága dönt Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a szociális és gyámügyi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006.
(III.20.) Kt. rendeletében foglaltak alapján. Munkájukat 1 fő adminisztrátor- kisegítő,
2 fő takarítónő, 1 fő mosó-varrónő, illetve egy hat órás karbantartó segíti. A
Bölcsőde orvosa heti 4 órában végzi a Bölcsőde orvosi teendőit.

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt
nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli az olyan kisgyermek felvételi
lehetőségét, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében
szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

Városunkban a helyi szociális rendelet értelmében tapolcai állandó lakóhellyel, vagy
tapolcai munkahellyel rendelkező szülők gyermekei vehetők fel.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülőn, nevelőn, gondozón kívül
kezdeményezheti

- gyermekjóléti szolgálat,



9

- gyermekorvos
- nevelési tanácsadó,
- gyámhatóság.

A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a
gyermek fejlődését. A családlátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás és a
napi találkozások során a szülők megismerhetik a bölcsődei nevelést, a gondozónő
pedig a szülő révén megismerheti a gyermek egyéni szokásait. Ezek a tapasztalatok
segítik az együttnevelés megvalósulását.

Különös gondot fordítanak azon gyermekek ellátására, ahol a családok nehéz
körülmények között élnek. Ezeknek a gyermekeknek a gondozása, ellátása fokozott
figyelmet, energiát követel.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. §. (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően szervezett esetmegbeszélésre, a jelzőrendszer
tagjaként rendszeresen meghívót kap a Bölcsőde vezetője.

Amennyiben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gondozása alatt álló bölcsődés
gyermekkel kapcsolatosan felmerülő probléma személyes megbeszélést igényel, ezen
az esetmegbeszélésen részt vesznek, de telefonon folyamatosan kapcsolatban állnak
egymással.

A Bölcsőde kihasználtsága 2008. év folyamán a ténylegesen jelenlévő gyermekek
számához viszonyítva 82,15 %, a felvett gyermekek számához viszonyított
kihasználtság 101.45 %.

A bölcsőde felszereltsége megfelel a jogszabályi előírásoknak. Továbbra is felújításra
várnak a vizesblokkok valamint a terasz burkolata.

Gyermekek átmeneti gondozása

A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai közé tartozik a helyettes szülői hálózat
megszervezése és működtetése. Sajnos a hálózat létrehozása eddig nem történt meg, a
feladatot vállaló és a feladat ellátására alkalmas személy hiányában. Több esetben
hirdetés útján is próbálkoztak, valamint kérték a velük kapcsolatban álló szakemberek
segítségét, de a próbálkozások nem hoztak eredményt.

JEGYZŐI HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.
évi XXXI. Tv. (Gyvt.) 19 - 20/A.§-ok alapján a jegyző hatáskörébe tartozik a

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény –re való jogosultság megállapítása.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
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 A bölcsődés, az óvodás, az 1-5 évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részt
vevő gyermek az intézményi térítés díj 100 %-os kedvezményére,

 Az előzőekhez nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-os
kedvezményére,

 július és november hónapban külön pénzbeli támogatásra,
 egyéb, külön jogszabályokban meghatározott kedvezményekre.

A Gyvt. 19.§ (2) bekezdése határozza meg a kedvezményre való jogosultság
feltételeit, melyek 2008. évben az alábbiak voltak:

 a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át

1. ha a gyermeket egyedülálló szülő illetve más törvényes képviselő
gondozza, vagy

2. ha a gyermek tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos, vagy
3. ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be vagy
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még
nem töltötte be

 az egy főre jutó jövedelem a gyermeket gondozó családban a fenti esetek közé
nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át
nem haladta meg, feltéve

hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem
haladja meg külön-külön az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát,
vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

2008. évben 626 gyermek részére állapított meg rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság Tapolca Város Jegyzője.
A kedvezményezettek közül 36 fő nagykorú. Elutasításra 64 család kérelme került. Az
elutasítások oka a jövedelmi értékhatár feletti egy főre jutó jövedelem ill. a család
birtokában lévő vagyon volt.

A települési önkormányzat jegyzőjéhez telepített gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatok az alábbiak:

 a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
 ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának

megállapítása,
 közreműködés gyámhivatali határozat végrehajtásában,
 szülői nyilatkozat felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy

általi örökbefogadásához,
 gyermekek védelembe vételének elrendelése, a védelembe vétel megszűntetése
 gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben különélő másik szülőnél, más

hozzátartozónál, vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy
gyermekotthonban helyezi el.

Az előzőekben felsorolt feladatok közül a leggyakoribb a védelembe vételi eljárás. Az
eljárás a családgondozók, védőnői szolgálat, háziorvos, közoktatási intézmények,
nevelési tanácsadó, óvoda, rendőrség, ügyészség, bíróság stb. jelzésére és javaslata
alapján indul. Minden esetben kötelezően tárgyalást kell tartani. A védelembe vétel
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célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás
biztosítása. Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető,
hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családban biztosítható, a települési
önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A védelembe vétel nem érinti a
szülő felügyeleti jogát. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának
folyamatos segítése, ellátása céljára, továbbá a szülői nevelés támogatása érdekében a
gyermekjóléti szolgálat családgondozóját kell a gyámhatóságnak kirendelni, aki
egyéni gondozási-nevelési tervet készít. A gyámhatóság a védelembe vétel
elrendelésével egyidejűleg szükség szerint különböző intézkedéseket rendelhet el, pl.
gyermek számára magatartási szabályokat határoz meg, szülőt kötelezheti,
amennyiben állapota miatt veszélyezteti gyermekét, hogy háziorvosát keresse fel, vagy
pl. kötelezheti a szülőt, hogy gyermekét napközibe írassa be, vagy pszichológusi
foglalkozásokon vegyen részt a család. Ha az eljárás során a gyermek védelembe
vételére kerül sor, de a védelembe vétel során elrendelt hatósági intézkedések, illetve a
családgondozás a gyermek veszélyeztetettségét nem szűnteti meg, a gyermekvédelmi
gondoskodás más módját kell választani (családba fogadás, ideiglenes hatályú
elhelyezés, átmeneti-, vagy tartós nevelésbe vétel), mely a gyámhivatal hatáskörébe
tartozik.

2008. évben a gyámhatóság 11 gyermek védelembe vételét rendelte el, és 11 gyermek
védelembe vételét szűntette meg, így 2008. december 31-én nyilvántartott, védelembe
vett kiskorúak száma: 23 volt. A családok száma, amelyekben a védelembe vett
kiskorúak élnek: 15, azaz 15 család életébe kellett hatósági intézkedéssel beavatkozni.

A védelembe vétel okai az alábbiak voltak:
o környezeti 5 gyermek esetében
o szülőnek felróható magatartási 10 gyermek esetében
o gyermeknek felróható magatartási 4 gyermek esetében
o gyermek által elkövetett bűncselekmény 4 gyermek esetében.

A védelembe vétel során az alábbi intézkedések születtek:
- szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel

foglalkozó szervezetet 2 esetben
- A gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszűn-

tetéséről való intézkedés 1 esetben
- A gyermek számára magatartási szabályok megállapítása 10 esetben
- A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megvál-

toztatására 10 esetben.

A védelembe vétel fenntartásának szükségességét minden évben legalább egyszer a
gyámhatóság kötelezően felülvizsgálja. Ez természetesen megtörténik akkor is, ha a
szülő, vagy a korlátozottan cselekvőképes gyermek kéri, illetve valamely oknál fogva
a rendkívüli intézkedés indokolt.

A felülvizsgálatok során 11 gyermek védelembe vételét szüntette meg a gyámhatóság.
A megszűntetések okai között szerepel, hogy megszűnt a jegyző illetékessége – a
család elköltözött Tapolcáról -, ill. javulás volt tapasztalható – megszűntek az iskolai
hiányzások, mert a gyermek magántanuló lett, megszűntek az esti csavargások, és
elegendő volt az alapellátás keretén belül történő családgondozás.
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2008. évben 1 gyermek esetében került sor családból történő kiemelésre, azaz
ideiglenes hatályú elhelyezésre.

Ideiglenes hatályú elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha a gyermek felügyelet nélkül
marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy
önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. Ilyenkor a
gyámhatóság nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál,
vagy ha erre nincs lehetőség, nevelőszülőnél, lakásotthonban helyezi el a gyermeket.

Az ideiglenes hatályú elhelyezés indoka a gyermek nem megfelelő, a kisebb
gyermekek érzelmi életét veszélyeztető magatartása volt. Sajnálatos módon a
Szakértői Bizottság döntésünket nem tartotta megfelelőnek és a gyermek visszakerült
családjához. A gyermekközösségbe nem ment vissza, mert magántanuló lett.

Tapolca Város Önkormányzata 2007. évben fogadta el a bűnmegelőzési koncepcióját.

Főbb célkitüzések:
 A közterületek rendjének fenntartása, a jogsértések visszaszorítása. A

közterületen történő bűncselekményeket a lakosság közvetlenül érzékeli és védekezési
lehetőségei is korlátozottak. Ezért egyik legfontosabb feladat a közterület és a
nyilvános helyek rendjének biztosítása. Elkötelezett szándék kinyilvánítása annak
érdekében, hogy a - bárki által igénybe vehető - közterületeken az emberek
biztonságban érezzék magukat éjjel és nappal egyaránt. Az adatvédelmi szabályok
értelmezését követően a térfigyelő kamerarendszer újraindítása, szükség szerinti
bővítése. Kis értékű tárgyi kommunikációs, képrögzítő eszközök beszerzése.

 A külső városrészeken, külterületeken az időszaki rendőri jelenlét biztosítása, az
odavezető utakon közlekedők figyelése.

 A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése. Az említett korosztály célirányos
preventív nevelésével a bűnözés utánpótlási bázisának csökkentése.

 A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében a fokozott
hatósági tevékenység mellett, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás
szükséges.

 A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése.
Erőszakos családban felnövekvő gyermekben az erőszakra való hajlam átöröklődik.
Kiemelten fontos a problémás családok segítése.

 Az idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése. Az aktuális ügyektől
elvonatkoztatva is szükséges az idősekről való gondoskodás, ennek részét kell, hogy
képezze otthonuk védelme is.

 Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja. A
leghatározottabb törekvéseink mellett is előfordulhat, hogy a város lakói közül
áldozattá válnak. Segíteni kell az állami és civil áldozatvédelmi lehetőségek elérését, s
koordinálni a veszélyekkel kapcsolatos korrekt és folyamatos tájékoztatást. Különösen
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fontos a tájékoztatás, a Tapolca Városi Televízió, az Új Tapolcai Újság által
biztosítható lehetőségek kihasználása.

 A Tapolcán fellelhető kedvezőtlen tendenciák visszaszorítása. (pl. közlekedési
balesetek, gépkocsi feltörések, betöréses lopások, besurranások, rongálások,
közterületi bűncselekmények, rablások, zsebtolvajlások, stb.). Különösen fontos a
városi gyorshajtás mérséklése érdekében mobil sebességellenőrző tájékoztató készülék
beszerzése, üzemeltetése.

 A város közbiztonságának javításához szükséges rendszeres rendőri jelenlét
biztosítása. Gyors reagáló képesség az ellenőrzött bejelentéseket követően.

o A lehetőségek függvényében támogatni (nem csak anyagi lehetséges) a
járőrszolgálati tevékenységét.

2008. évben a gyermekkorú és fiatalkorú személyek körében – mint elkövető – 14 fő
fiatalkorú tapolcai lakos 1 súlyos testi sértés, 3 garázdaság vétsége, 4 lopás vétség, 1
önbíráskodás bűntette,1 jármű önkényes elvétele bűntett, 1 egyedi azonosítójel
meghamisítása bűntett, 2 lopás bűntett valamint 1 lopás bűntett kísérlete valósult meg.

Ugyanezen korosztály sértetté válásával kapcsolatban 1 fő fiatalkorú sérelmére csalás
bűncselekményt követték el.

A cselekmények hátterében az adott cselekmények társadalomra veszélyességének fel
nem ismerése és a jogszabályi ismeretek részleges hiánya áll. A fiatalkorú elkövetők
már rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, őket az elkövetési mód valamint az
anyagi haszonszerzés vezérelte. A gyermekkorú elkövetők többnyire kisebb súlyú
közlekedési szabálysértéseket valósítanak meg, míg a fiatalkorúak esetében a fenti
eseteken túl az engedély nélküli vezetés dominál.

Számos oktatási intézményben problémát jelent az oktatási korhatár maximális felső
határát elérő, azonban több alkalommal évismétlésre kötelezett túlkoros személyek
jelenléte, az általuk megvalósított vagy kezdeményezett bűncselekmények elkövetése.

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység működési engedélyezése

Tapolca város és 32 település vonatkozásában a gyermekjóléti szolgálat ill. a bölcsőde
működési engedélyének kiadása és a működési engedélyben foglaltak ellenőrzése a
jegyző hatáskörébe tartozik. Tapolca Város Jegyzője nevében az Általános Igazgatási
Iroda végzi a működési engedélyek kiadásával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat.

2008. évben új működési engedély kiadására nem került sor. A Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezete által működtetett gyermekjóléti szolgálat működési
engedélyének módosítására (székhely változása miatt) a jogszabály lehetőséget adott,
így az kiadásra került.

GYÁMHIVATAL GYERMEKVÉDELMI FELADATAI
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A gyámhivatal a gyermekek védelmét a Gyvt. 15. § (1) bekezdés c) és d) pontjában
meghatározott pénzbeli ellátások, valamint a (4) bekezdésben meghatározott
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések biztosításával
látta el 2008-ben Tapolca Város székhellyel, 33 településre kiterjedően.

A gyermekek védelmi rendszerében, a gyámhivatal feladata is a gyermek családban
történő nevelkedésének elősegítése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló
tevékenység.

Pénzbeli ellátások:
- a gyermektartásdíj megelőlegezése
- az otthonteremtési támogatás.

Gyermektartásdíj megelőlegezése

A gyermektartásdíj megelőlegezését, mint szociálpolitikai jogintézményt a
gyermekvédelmi törvény 1997-ben a bíróságok feladatköréből vette ki és illesztette a
közigazgatás rendszerébe.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult
gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének, valamint a nagykorúvá vált
gyermek kérelmére indul. (A gyermek nagykorúvá válása után addig az időpontig,
ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de
legfeljebb 20. évének betöltéséig.).

A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat
jogerős határozatában megállapította, vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más
hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára
szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és a gyermektartásdíj
összegének a behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő
vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást
nyújtani feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
(2008. évben havi 57.000.-Ft)

Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett lakóhelye olyan
államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem
érvényesíthető, vagy külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy a jogosulttal közös
háztartásban él, vagy rendszeres jövedelmére, illetve egyéni vagyonára vezetett
végrehajtás három éven át nem járt eredménnyel.
Nincs helye a megelőlegezésnek részösszegű megfizetés vagy részösszeg
behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj
alapösszegének 50%-át meghaladja, vagy lejárt gyermektartásdíj esetén.

A gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – települési önkormányzat
jegyzője a központi költségvetés terhére biztosítja a gyermektartásdíj megelőlegezését.
A folyósítás időtartama legfeljebb három évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés
folyósítása – egy alkalommal – legfeljebb további három évre ismételten elrendelhető.
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2008. évben gyermektartásdíj megelőlegezése iránt 10 kérelem érkezett, mely 17
gyermeket érintett.

2008. december 31.-ig 7 kérelemnek 11 gyermeket érintően helyt adott a gyámhivatal.
A tartásdíj megelőlegezése mindegyik esetben 3 évre történt. Elutasításra három
gyermek vonatkozásában került a kérelem. Az elmúlt év végén 22 gyermek jogán
részesült szülő tartásdíj megelőlegezésben. Az év folyamán kifizetett összeg.
2.443.000.-Ft volt.

9 család 11 gyermeke esetében megszűnt a megelőlegezés. Folyósítás felfüggesztésére
4 család 5 gyermeke esetében került sor.

E jogintézmény nagyon fontos és hatékony segítség a gyermekét egyedül nevelő
szülőnek. Szinte egyetlen esetben sem tudjuk tartani a 15 napos ügyintézési időt, mert
a megállapításhoz szükséges a behajtás eredménytelenségét igazoló foglalási
jegyzőkönyv, melyet szinte minden esetben több hónap eltelte után állít ki a
végrehajtó.

Otthonteremtési támogatás

A gyermekvédelem intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedése
nehéz, nagyon fontos számukra önálló egzisztenciájuk megteremtésének segítése,
elsősorban lakhatásuk megoldása.
A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint a fiatal felnőtt vagyoni
körülményeihez igazodik.
Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült
fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

Támogatásra az a fiatal felnőtt jogosult, akinek legalább hároméves időtartamú
folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt
meg és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan
vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének hatvanszorosát (2007. évben 1.627.800.-Ft). A készpénz
vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és a keresményéből számított megtakarítást
nem lehet beszámítani.
E támogatást a gyámhivatal határozata alapján a székhelye szerinti települési jegyző
biztosítja a központi költségvetés terhére. Az elmúlt évben 1 kérelem érkezett, és a
támogatás megállapításra került.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
 a családbafogadás,
 ideiglenes hatályú elhelyezés,
 átmeneti nevelésbe vétel
 tartós nevelésbe vétel,
 nevelési felügyelet elrendelése
 az utógondozás elrendelése,
 az utógondozói ellátás elrendelése.

Családbafogadás
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A szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő vagy szülői felügyeletet egyedül
gyakorló szülő kérelmére – a másik szülő meghallgatásával – a gyámhivatal
hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más
családi ok miatt a gyermeket szükséges ideig más, általa megnevezett család
átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve hogy a befogadás a gyermek
érdekében áll.

A múlt évben 24 gyermek családbafogadása történt meg. Jelenleg 26 gyermek
nevelkedik családbafogadó szülőnél. A családbafogadó személyre a gyámság
szabályai vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a gyámhivatal évente egy alkalommal
felülvizsgálja a családbafogadás indokoltságát.

E jogintézmény maradéktalanul betölti azt a célt, hogy a gyermek érdekében álló,
gyors intézkedést tud hozni a gyámhivatal a szülői akaratnak megfelelően.

Ideiglenes hatályú elhelyezés

A gyámhivatal az elmúlt évben három gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
ügyében döntött. Két gyermeke harmadik személynél, egyet pedig bentlakásos
intézményben helyezett el.

Átmeneti nevelésbe vétel

A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a
családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében
biztosított szolgáltatásokkal valamint védelembe vétellel nem lehet megszünteti,
illetve attól eredmény nem várható, továbbá ha a gyermek megfelelő gondozása a
családján belül nem biztosítható.

Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél
vagy – ha az nem lehetséges - gyermekotthonban illetve fogyatékosok vagy
pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel. Az
átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjének szülői felügyeleti joga szünetel.

Az átmeneti nevelésbe vételre nem kerülhet sor, ha a veszélyeztetettség megszüntetése
és a gyermek gondozása megfelelően biztosítható a különélő másik szülőnél vagy
harmadik személynél történő ideiglenes elhelyezéssel, családbafogadással, a gyermek
átmeneti gondozásával, valamint fogyatékos és pszichiátriai betegek otthonában
történő elhelyezése útján.

A gyermek családból történő kiemelése rendkívül körültekintő munkát igényel. Az
egyik legnehezebb gyermekvédelmi feladat még akkor is, ha a döntéshozatalt
helyszíni szemlék, szakhatósági vélemények, elhelyezési tanácskozások és
gyámhivatali tárgyalás előzi meg.

A gyámhivatal a gyermek átmeneti nevelésbe vételének elrendelése előtt
megyei(fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményére alapozott
elhelyezési javaslatot szerez be a gyermekvédelmi szakszolgálattól. Az eljárás során a
gondozási hely az egyéni elhelyezési tervre és a gyám személyére vonatkozóan az
elhelyezési tanácskozást követően teszi meg javaslatát a szakszolgálat.
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Múlt év december 31.-én nyilvántartott átmeneti neveltek száma: 35 kiskorú
Az év folyamán megszűnt átmeneti nevelés: 5 gyermek esetében
2008. évben átmeneti nevelésbe vételre a gyámhivatal részéről nem került sor.

A megszűnési esetek közül 2 kiskorú házasságot kötött, 1 gyermek nagykorúvá vált,
2 gyermeket pedig örökbe fogadtak.

Fontos lenne, hogy a szakellátásban lévő gyermekek és szüleik között rendszeres
kapcsolattartás legyen, de az esetek 80 %-ában minden találkozást külön-külön kell
vizsgálni és szabályozni a szülői körülmények bizonytalansága miatt.

Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek elhelyezése egyrészt 8-12 fős
lakásotthonokban vagy speciális gyermekotthonokban lehetséges, jobb esetben
nevelőszülőknél kerülhetnek elhelyezésre. Személyi és vagyoni ügyeiket, nevelésüket
a gyámként kirendelt lakásotthon vezető, nevelőszülő vagy hivatásos gyám végzi. A
gyermekvédelmi eljárás során minden egyes gyermek sorsát érintő eljárásunkban
minden alapvető gyermeki jogot a gyermek mindenek felett álló érdekét juttatjuk
érvényre.

Tartós nevelésbe vétel

A gyámhivatal tartós nevelésbe akkor veszi a gyermeket, ha a szülő vagy mindkét
szülő felügyeleti jogát a bíróság megszűntette, ha a szülő vagy mindkét szülő
elhalálozott és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője, a gyermek
ismeretlen szülőktől származik, feltéve, ha a gyermek neveléséről kirendelt gyám
útján nem lehet gondoskodni.

Tartós nevelésbe kerül a gyermek abban az esetben is, ha a szülő a gyermek ismeretlen
személy általi örökbefogadásához tett hozzájáruló nyilatkozatot.

2008. év során tartós nevelésbe vétel nem volt.
2008. december 31.-én tartós neveltek száma: 1 fő.

Utógondozás

Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése vagy megszűntetése esetén a gyámhivatal
legalább 1 év időtartamra elrendeli a gyermek illetve kérelemre a fiatal felnőtt
utógondozását. Az utógondozás 24 éves korig is tarthat, illetve felsőfokú nappali
tagozaton tanulmányokat folytató fiatal felnőtt esetében 25 éves korig. Ennek célja,
hogy elősegítse a gyermek illetve a fiatal felnőtt családi környezetébe való
visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.

2008. évben elrendelt utógondozások száma: 2.
2008. évben megszűnt utógondozások száma: 8.

Utógondozói ellátás

Ha a gyermek illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá
válásával szűnt meg és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy nappali
oktatás munkarendje szerint vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat
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folytat vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja, és létfenntartását
önállóan biztosítani nem tudja, utógondozói ellátás megállapítására kerülhet sor. Az
utógondozói ellátását a fiatal felnőtt huszonnegyedik évének betöltéséig kérheti. A
megállapítás további feltétele, hogy nagykorúvá válásának időpontjában
készpénzvagyonának értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
negyvenszeresét nem haladja meg feltéve, ha lakhatását saját vagy közeli
hozzátartozójának lakókörnyezetében nem megoldható.

Múlt év folyamán nem került sor utógondozói ellátásra.
Megszűnt utógondozói ellátások száma: 4.

Gyermekvédelem területén végzett szakmai ellenőrzések

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási (2008. évben Közigazgatási) Hivatal
Szociális és Gyámhivatal Veszprémi Kirendeltsége szakmai ellenőrzést tartott a
gyermekjóléti szolgálatnál, 13 témakörben, a jegyzői hatáskörben végzett
gyámhatósági feladatok területén

- a védelembe vétel okára,
- a gyermek védelembe vételéhez kapcsolódó egyéni gondozási-nevelési

tervek tartalmára, a gyermek veszélyeztetettsége megszüntetésének
érdekében tett feladat meghatározására és a gondozási-nevelési tervek
változására, illetve változatlanságára, valamint a felülvizsgálat
eredményére,

- a gyermeki jogok érvényesülésére (gyermek meghallgatása,
véleményének figyelembe vétele) tekintettel,

valamint a gyámhivatal vonatkozásában
- a volt átmeneti/tartós neveltek otthonteremtési támogatási ügyében

folytatott eljárás és támogatás felhasználása,
- a három év alatti átmeneti nevelésbe vett gyermekek

kapcsolattartásának szabályozása illetve annak megjelenítése az
elhelyezési tervekben. A felülvizsgálatok során a kapcsolattartás
megvalósulásának, avagy akadályozásának figyelembe vétele.

- az örökbefogadhatónak nyilvánítási eljárás témakörökben.

A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhivatal ellenőrzése során a szakmai ellenőrzés
apróbb hiányosságokat tárt fel, melyek megszűntetésére az intézkedést a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet Igazgatója és a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Csoportvezetője megtette. A jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági feladatok
ellenőrzése során a felügyeleti szerv hiányosságot nem állapított meg.

ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk 2008. évben a pénzbeli ellátások vonatkozásában eleget tett a
törvényben megfogalmazottaknak. További támogatások bevezetésére nem volt és
megítélésem szerint nincs is szükség, tekintettel arra, hogy a gyermekvédelmi
kedvezmény bevezetése több támogatást biztosít (ingyenes tankönyv, ingyenes étkezés
biztosítása, évi 2 alkalommal további pénzbeli támogatás, egyéb kedvezmények
igénybe vétele).
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A Gyvt. 94.§ (2) bek. értelmében a települési önkormányzatnak a személyes
gondoskodást nyújtó alapellátások vonatkozásában biztosítani kell a gyermekjóléti
szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását – 10000-nél több állandó lakos esetén
a bölcsődei ellátást - , a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a
máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. Városunkban az előzőekben
említettek csak részben biztosítottak. Hiányzik a helyettes szülői hálózat, mely a
feladat ellátására alkalmas felnőtt hiányában nem tud működni.

Gyakran van szükség a pszichológus szaktudására és igénybevételére, melyre a
Nevelési Tanácsadó pszichológusának leterheltsége miatt csak hosszabb várakozás
után van lehetőség.

A családok átmeneti otthonát csak átmenetileg helyettesíti a Hajléktalanok Átmeneti
Szállóján található krízis szoba. Ez az elhelyezés jobb megoldást jelent annál, hogy
kiskorú gyermeket nevelő családok esetleg az utcán töltsenek akárcsak egy éjszakát is,
de ez messze van a megoldástól. Itt nem lehet együtt elhelyezni a családot, mert a
krízis szoba a női részlegen található. Nincs lehetőség a kiskorúak számára oly nagyon
szükséges családi együttlétre, az anya nem tud háztartást vezetni és a gyermek
számára nem lehet minta a hajléktalan szállón történő életvitel.

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete által Taliándörögdön
létrehozott családok átmeneti otthona kismértékű javulást jelent a nehéz helyzetbe
került családok elhelyezésében, de a problémát nem oldja meg. További intézmény
létrehozásában megoldást jelentene, ha esetlegesen térségi összefogással kerülne sor a
feladat megoldására.

T a p o l c a , 2009. április 14.

Császár László
Polgármester


