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Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. május.24-i ülésére
Tárgy: Gáborján Község Önkormányzata 2017. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
96. §. (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak
ellátásra a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott
tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a
képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.
Az átfogó értékelés tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10.
számú melléklete határozza meg.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira:
A település demográfiai mutatóiból kitűnik, hogy összesen 214, 0-18 éves gyermek él a
településen.
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A gyermekek száma az előző évhez képest lényegesen nem változott, viszont jellemző a
születések számának növekedése.
Az önkormányzathoz 2017. évben 147 rendszeres gyermekvédelmi
megállapítása iránti kérelem érkezett, melyből nem került egy sem elutasításra.

kedvezmény

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: A hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzet szempontjából meghatározó tényező főként a szülő, a családba fogadó gyám iskolai
végzettsége alacsony, legfeljebb 8 általános iskola és a szülő, családba fogadó gyám alacsony
foglalkoztatottsága. Községünkben szegregátum nincs.
2017. augusztusában 146 gyermek részére 6.000 forint/hó összegben (összesen 876.000
forint), november hónapban pedig 148 gyermek részére szintén 6.000,- forint/hó (összesen:
888.000.-Ft) összegű egyszeri támogatás került kifizetésre Erzsébet utalvány formájában.
Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok:
Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete augusztus
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hónapban beiskolázási támogatást nyújtott 135 gyermek részére, fejenként 4000,-Ft értékben,
összesen 540.000,-Ft összegben. Az óvodásoknak beiskolázási támogatást nyújtott 52
gyermek részére, fejenként 2000,-Ft értékben, összesen 104.000,-Ft. (Ez magában foglalja az
óvodások, általános iskolások, középiskolások támogatását) A Bursa Hungrica ösztöndíj
keretében 3 fő főiskolást támogat az önkormányzat 5000,-Ft/10 hó összegben.
2017. decemberben 204 háztartás részére 4.000,-Ft/háztartás pénzbeli támogatást kaptak a
gáborjáni lakosok összesen 816.000,-Ft értékben. December hónapban 313 háztartás
természetbeni juttatásban részesült, mely termékeket a közmunkaprogram keretében állított
elő az önkormányzat. A csomag tartalma: száraztészta, burgonya, hagyma, szőnyeg, kosár,
zöldség, savanyúság. A faluszintű karácsonyi ünnepségen mindenki meleg ételt, italt,
szaloncukrot, mandarint és bejglit kapott.
A szociális tűzifa program keretében 190 család kapott támogatást. Az önkormányzat öt
programot támogatott: süteménysütő verseny, Majális, szüreti felvonulás, tökfaragó verseny,
falukarácsony.
A gyermekétkeztetés megoldásának módjai: a gyermekétkeztetést az óvodás és a helyi
általános iskolai tanulók részére a Mezőpeterdi Bástya Étterem és Panzióval kötött
megállapodással oldja meg a település. A tavaszi gyermekétkeztetést 82 gyermek, a nyári
gyermekétkeztetést 118 gyermek, az őszi gyermekétkeztetést 93 gyermek, a téli
gyermekétkeztetést 87 gyermek vette igénybe.
2. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
A gyermekjóléti szolgáltatást Váncsod Község Önkormányzata biztosítja. A Váncsodi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gáborjáni Kirendeltségének hivatalos helyisége a
Gáborján, Fő u. 49. szám alatt található. A családokkal a kapcsolatot legtöbb esetben a
jelzőrendszeri tagok írásos megkeresése alapján vették fel. 2017-ban 17 db jelzőrendszer által
küldött jelzést kaptak. Közoktatási intézményből 4 problémajelző adatlapot fogadtak, a
védőnőtől 4, másik Család és Gyermekjóléti szolgálattól 1 darab problémajelző adatlapot
kaptak, ezentúl további 3 jelzés érkezett a védőnőtől 3 jelzés a Járási Hivatal Gyámhivatali
Osztályától és 1 alkalommal az Önkormányzattól. Általánosságban elmondható, hogy az
esetek száma nem csökken, egyre bonyolultabb és összetettebb problémák jelentkeznek a
családokban. 2017. évben alapellátásban 23 gyermek részesült, védelembe vétel 4 esetben
történt. Legnagyobb számban a gyermeknevelési és életviteli problémák miatt fordultak a
gyermekjóléti és családsegítő szolgálathoz. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása érdekében az önkormányzat 18 család esetében kérte fel a gyermekjóléti és
családsegítő szolgálatot környezettanulmány készítésére.
Iskolai gyermekvédelem: Az iskola a Irínyi Károly Általános Iskola és AMI Gáborjáni
Kirendeltsége telephelyeként működik a településen 2013. szeptembere óta. Két osztály van
az iskolában 1-2, valamint harmadik –negyedik osztály, melyek összevontan működnek. Az
általános iskolába 37 gyermek jár, 1 fő magántanulóként teljesíti tankötelezettségét. A
hátrányos helyzetű tanulók száma 16 fő, valamint 4 fő veszélyeztetett gyermek jár az
iskolába. A napközit 37 fő vette igénybe, egy napközis csoport működik. A tanulók közül
étkezési támogatásban és tankönyvtámogatásban 36 fő részesül. 2017-ban az iskolából 4
jelzés érkezett.
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Óvodai gyermekvédelem: Az óvodába 52 gyermek jár, akik közül 18 gyermek nem Gáborjáni
lakos. Az óvodásokból 12 fő hátrányos helyzetű, 22 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű.
Az óvodába járó Gáborjáni állandó lakcímmel rendelkező közül 25 fő részesül rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben. Jelzés az óvodából nem érkezett.
3. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések tapasztalatai:
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalu Járási Hivatalának Gyámügyi
Osztályának tájékoztatása alapján a közös munka, a jelzőrendszer hatékony működése azt a
célt szolgálja, hogy a Gyvt-ben lefektetett alapelv, a gyermek családon belül történő
nevelésének elvárása, egyre nagyobb számban megvalósuljon. A Gyámügyi osztály
véleménye szerint a gyermekvédelmi és szociális feladatott ellátó szervek, szervezetek
együttműködése általánosságban jónak mondható, a jogszabályi előírások szerint a jelzési
kötelezettségüknek eleget tesznek a jelzőrendszeri tagok. Ez alól kivételt csak a háziorvos
képeznek ahonnan jelzés nem érkezett A több szempontból is hátrányos helyzetű szülők
nehezen tudják kezelni a kamaszkorral járó életkori nehézségeket. Fontosabb számukra a saját
életviteli problémájuk és nem rendelkeznek azon képességekkel, melyek a problémák
megoldásához szükségesek. Bár a gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy anyagi okok
miatt kiskorú nem lehet veszélyeztetve, de a fentiekből is kitűnik, hogy a mindennapi
életvezetéshez szükséges anyagi források hiánya döntően hatással van a gyermekek családban
történő megfelelő nevelkedéséhez.
Gáborján községben a 2017-es évben 6 gyermek került védelembe vételre, melyre 5 gyermek
esetében a szülőknek felróható magatartás miatt, 1 gyermek esetében pedig a védelembe vett
gyermek bántalmazása miatt került sor. A településen nem volt az iskoláztatási támogatás
folyósításának szüneteltetésével érintett gyermek.
4. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:
A jövőre nézve célszerű a jelzőrendszeri tagok további szoros együttműködését ösztönözni a
törvényi előírásoknak megfelelően. Továbbá célként tűzhető ki a településen élő szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekek, családok feltérképezése, akik részére a jelzőrendszeri tagok
ruhaadomány gyűjtését, ünnepkörökhöz kötött játszóház megszervezését, lebonyolítását
kezdeményezhetik. A településen élő 6-14 éves korú gyermekek részére megfelelő programok
szervezése, a tanköteles kort betöltött, de az általános iskola 8. osztályát be nem fejezett, ill.
tovább tanulni nem szándékozó gyermekek részére motivációs foglalkozások szervezése a 8.
osztály befejezésének érdekében. Valamennyi iskolás korú gyermek körében előremutató
kezdeményezés lehet a szakma megszerzésére irányuló felvilágosító előadások szervezése
ahol a gyermekek és szüleik a továbbtanulás lehetőségeit és a szakmai végzettség
megszerzését követő foglalkoztatási lehetőségeket ismerhetnék meg. A továbbtanulás
népszerűsítésén túl jó kezdeményezés lehetne az egészséges életmód és reform táplálkozással
kapcsolatos ismeretterjesztő előadások megszervezése.
5. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának bemutatása:
Gáborján településen 2017-ban gyermekkorú személy egyetlen esetben sem vett részt
bűncselekmény elkövetésében. Gyermekkorú sérelmére bűncselekményt nem követtek el.
Elzárással sújtható szabálysértést a településen nem követtek el gyermekek. Családon belüli
erőszak áldozatává gyermek- és fiatalkorú személy nem vált. Kábítószerrel visszaélés miatt a
2017-os évben gáborjáni lakossal szemben nem indítottak eljárást. A rendőrség a
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bűncselekmények elkerülése érdekében prevenciós tevékenységet folytatnak, melyet a körzeti
megbízottak az „Iskola Rendőre” programban végeznek. A „DADA” bűnmegelőzési program
olyan iskolákban folyik, amelyekkel a Rendőrségnek együttműködési megállapodása van.
A települési önkormányzat és a civil szervezet közötti együttműködés a civil
szervezetekkel főként szabadidős programok szervezésének keretében nyilvánul meg.
Gáborján, 2018. május 14.

Vozár János Tiborné
főelőadó
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