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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
 

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
május 28. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

 

 

DEMECSER VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2014.(V.28.) 
HATÁROZATA  

 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2013. évi 

ellátásáról 

 
 

Önkormányzati Képviselő-testület:  
 
 

1. Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 

2. Megállapítja, hogy a szakmai munka eredményessége jó, az eddigi 
működés és az ellenőrzések tapasztalatait hasznosítottuk, továbbá a 

munkavégzés feltételei az abban közreműködők részére biztosítottak. 
 

3. Elrendeli a beszámoló megküldését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Szociális-és Gyámhivatalának. 
 
 

 

K.m.f. 

 
Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr.sk. 

polgármester       jegyző 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Demecser, 2014. május 28. 

 
Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia  
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Demecser Város Polgármesteri Hivatala 

4516 Demecser Kétezer-egy tér 1. 

Telefon: 06-43-533-500, fax: 533-509 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 

- A GYVT.96.§ (6) BEK. -BEN FOGLALTAK ALAPJÁN- 

 

 

1. A település demográfiai mutatói: 

 

Demecser Város lakosságának száma 2013-ben:  4368 fő volt.  

A 18 éven aluli lakosság száma (kiskorúak):  1007 fő volt, ezen belül: 

 

0-14 éves korosztály:      709 fő 

15-18 éves korosztály:      298 fő. 

 

Ebből a tanköteles tanulók száma:     711 fő.  

 

19-60 éves korosztály:    2648 fő 

61 év feletti:         713 fő. 

 

A kiskorúak száma korcsoportos bontásban:  

0-3 éves:   177 fő 

4-6 éves:   122 fő 

7-14 éves:  410 fő 

15-18 éves:  298 fő. 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2013. évben:  

 

2013. augusztus 1-jén. 737 fő (ebből 644 fő kiskorú és 93 fő fiatal felnőtt, tanulók), 5.800,- 

Forint értékű Erzsébet utalványt kaptak, összesen 4.274.600,- forint értékben. 

 

2013. november 1-jén 691 fő (ebből 612 fő kiskorú, 79 fő fiatal felnőtt, tanuló) 5.800,- Forint 

értékű Erzsébet utalványt kaptak, összesen 4.007.800,- forint értékben. 

 

2013. éves szinten 8.282.400,- Forint értékű Erzsébet-utalvány került kiosztásra. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasításra került: 16 db, oka: 

a jogszabályi mértéket meghaladó 1 főre jutó jövedelem.  

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem megállapítására, elutasításra nem került 

sor.  
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A 2013. december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített 

gyermekek száma kor szerint 

 

-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19-  éves összesen 

191 264 169 60 684 

A 2013. december hó folyamán kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesített 

gyermekek száma kor szerint 

 

-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19-  éves összesen 

- fő - fő - fő - fő - fő 

 

A 2013.  december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített 

családok száma a gyermekek száma szerint 

 1 

gyermekes 

2 

gyermekes 

3 

gyermekes 

4-5 

gyermekes 

6 vagy 

annál több 

gyermekes 

összesen 

Családok 

száma 

128 115 58 20 2 323 

Ebből 

egyedülálló 

szülő 

10 8 7 0 0 25 

Ebből 

egyedülálló 

gyám 

1 0 0 0 0 1 

 

 

 

Óvodáztatási támogatás:  

 

2013. májusban 1. alkalommal 7 fő x 20.000,-Ft, : 140.000,- Forint 

                                   további 53 fő x 10.000,-Ft, : 530.000,- Forint 

   összesen 60 fő:                     670.000,- Forint. 

 

2013. novemberben 1. alkalom: 18 fő x 20.000,-Ft: 360.000,-Forint 

                                 további      46 fő x 10.000,-Ft:  460.000,-Forint 

           összesen:    64 fő:                      820.000,-Forint 

 

2013. évben összesen 1.490.000,- forint óvodáztatási támogatás került kifizetésre. 

 

5 fő óvodáztatási támogatást igénylő került elutasításra, az igazolatlan mulasztások 

jogszabályi mértéket meghaladó mértéke miatt.  

 

A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés vonatkozásában is jelentős támogatást nyújt, 

hiszen a normatív támogatásban (akik ingyenesen étkeznek: rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő óvodás, 1-8. osztályos általános iskolás gyermekek) nem 

részesülők részére 50%-os étkezési térítési díj kedvezményt biztosít.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők (175 fő) támogatásai (étkezés) 

1.247.000,- forint kiadást jelentett az önkormányzatnak.  
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A korábbi évekhez hasonlóan 2013. évben is a Képviselő-testület költségvetéséből minden 

család részére biztosított 1 kg szaloncukrot.  

 

2013-ban csak a törvényben meghatározott jogosultak (rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülők, három vagy több gyermekesek, tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermekek részesültek ingyenes tankönyvben.   

 

2013-ban már nem csatlakoztunk a Bursa Hungarica pályázati rendszerhez. A korábbi évek 

döntései alapján 5 fő kapott 5 hónapon keresztül támogatást, mely 108.000,- forint kiadást 

jelentett az önkormányzatnak.  

 

2013. évben nem pályáztunk a nyári szociális gyermekétkeztetésre. 

 

A normatív lakásfenntartási támogatás folyósítása 2013-ban 618 háztartás kapja. 

                                     

                              Pénzbeli lakásfenntartási támogatást kap:   488 háztartás   

                               

                               természetbeni : utalva szolgáltatók részére: 130 háztartás. 

 

12 fő lakásfenntartási kérelmét kellett elutasítani a jogszabályi feltételeknek meg nem felelő 

magasabb 1 fogyasztási egységre jutó jövedelem miatt. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem érkezett 2013-ben (általában 

átmeneti segélyre adják be a kérelmet a családok), így elutasítás sem történt.  

  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évben 25 ülést tartott, összesen 2.500.000,- 

forint pénzbeli átmeneti segélyt állapított meg 547 fő rászoruló család részére.   

A kérelmezők magas száma miatt a bizottságnak 2013-ban is nagyon takarékosan kellett 

gazdálkodnia a keretével, így sok esetben szerény összeget tudott megítélni, és sajnos nem 

tudott minden kérelmezőt támogatni.  

A bizottság 2013. év elején 262 m3 szociális célú tűzifát osztott ki.  

 2013. novembertől újabb 926 db kérelem érkezett szociális célú tűzifára. A kérelmezők 

részére kiosztásra került 461 m3 szociális célú tűzifa. 2013. évben a 723 m3 szociális célú 

tűzifán túl az önkormányzat még saját forrásából is osztott szociális célú tűzifát.  

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Képviselő-testület tagjai 2013. évben is számos 

rendezvényen aktívan részt vettek, számos rendezvényt támogattak, mint pl. a Cipős-dobos 

akció, használt ruha-osztás, így is segítve, támogatva a rászoruló demecseri gyermekeket, 

családokat.  

 

2014-ben 715 fő vett részt közfoglalkoztatásban.  

 

Mindezek a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások segítették a gyermeket 

nevelő családok helyzetét.  
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása, a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja  2013. évben 

 

 

A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás – székhelye: 4516 Demecser Kétezer-egy 

tér 1. sz. – a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ – székhelye: 4516 Demecser 

Szent István út 2-4. sz. – intézmény útján gondoskodik a családsegítésről, a gyermekjóléti 

szolgáltatásról, a házi segítségnyújtásról (ellátható személyek száma: 227 fő) és az 

étkeztetésről: Demecser, Gégény, Székely és Kék településeken.  

 

A társulás által ellátandó feladatok: 

 

a) a szociálisan rászorultak étkeztetése  

  ellátási területe: Demecser  város, Gégény, Kék, Székely községek közigazgatási területe 

 

b) házi segítségnyújtás  

- ellátási területe: Demecser, Gégény, Kék, Székely  települések közigazgatási területe 

 

c) családsegítés  

- ellátási területe: Demecser, Gégény, Kék, Székely települések közigazgatási területe 

 

d) gyermekjóléti szolgáltatás  

- ellátási területe: Demecser, Gégény, Kék, Székely települések közigazgatási 

területe. 

 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai, gyermekvédelmi ellátások 

és családsegítés 

 

 

Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályait az önkormányzat 9/2008. (IV.18.) 

rendelete tartalmazza. 

 

A gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat nyújtjuk: 

- családsegítés és gyermekjóléti szolgálat – Demecseri Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 

- óvoda – Demecseri Tündérkert Óvoda  

- ellátási szerződés által bölcsődei ellátás 

- ellátási szerződés által a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

Nem működik településünkön bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona. 

A bölcsődei ellátás biztosítására ellátási szerződést kötöttünk Kemecse Város 

Önkormányzatával 2008. decemberben 5 évre.  
A szomszédos településen, Gégény községben is működik bölcsőde, melyet néhány demecseri 

család igénybe vesz. 
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A Gyermekjóléti Szolgálat a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében 

működik, feladatait a fentebb leírtak szerint társulás keretében látja el, melynek székhelye 

Demecser, ellátási területe Demecser, Gégény, Kék, Székely települések. 

 

A gyermekek átmeneti gondozását ellátási szerződéssel biztosítjuk: a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekotthonokban. Az ellátási 

szerződést 2008. szeptemberben kötöttük meg ismét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzattal 5 évre.  

Átmeneti gondozásba vétel nem történt. 

 

2013-ben a Gyermekjóléti Szolgálat alapellátásban 41, védelembe vétel keretében 24  

gyermeket gondozott, ez 29, illetve 10 családot jelent.  

 

Az alapellátottak körében a családok és gyermekek tekintetében növekedő tendencia 

mutatkozik az előző évekhez képest. A védelembe vett gyermekek száma csökkent az előző 

évhez képest. Az alapellátás prevenciós tevékenysége következtében az esetek zömében nem 

kerül sor a védelembe vételre. 

 

A gondozásban részesülő gyermekek, családok érdekében rendszeres esetmegbeszélésekre és 

esetkonferenciákra került sor. 

Az alapellátáson túl a Szolgálat továbbra is különös figyelmet fordít a prevencióra. 

 

A veszélyeztetettség okai, a gyermekek érintettsége a kezelt problémában 

 

Kezelt probléma megnevezése: Száma/eset 

Anyagi (megélhetéssel, lakhatással 

összefüggő) 
12 

Gyermeknevelési 40 

Gyermekintézménybe való beill. 

Nehézség 
5 

Magatartászavar, teljesítményzavar 47 

Családi konfliktus 11 

Szülők, család életvitele 22 

Szülői elhanyagolás 39 

Fogyatékosság, retardáció - 

Családon belüli bántalmazás 21 

Szenvedélybetegség 0 

Összesen: 197 

 

Az alapellátásba került gyermekek főként anyagi (megélhetési), gyermeknevelési, lakhatási, 

magatartás, tanulási, kapcsolati és magatartási, beilleszkedési nehézségek, családon belüli 

bántalmazás, szülői elhanyagolás miatt kerültek, de előfordult, hogy családi konfliktus, a 

szülők vagy család életvitele miatti alapellátásban történő gondozás.  

 

Összesen 141 jelzés érkezett a gyermekjóléti szolgálathoz, ebből 63 közoktatási 

intézménytől, 8 a rendőrségtől, 21 pártfogó felügyelőtől, 5 egészségügyi szolgáltatótól, ebből 

5 a védőnőtől, 34 önkormányzattól, jegyzői gyámhatóságtól, gyámhivataltól, 2 ügyészségtől, 

bíróságtól, 8 átmeneti gondozást biztosító intézménytől.   
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2013-ben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek száma: 6, ebből 2 

gyermekkorú, 4 fiatalkorú. Mind a 6 főt alapellátás keretében gondozzák.  

 

 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek 2 fő volt, mely 1 családot jelent.  

12 fő átmeneti nevelt kiskorú, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt, 7 családból 

kerültek kiemelésre, amely családokat folyamatosan gondoznak.  

2 gyermeket sikerült a családjukba (az egyedülálló apához) visszahelyezni, őket azóta is 

folyamatosan gondozzák. 

Szakellátásból kikerült nagykorú utógondozott nem volt.  

 

Szociálisan válsághelyzetbe került terhes anya gyermekjóléti szolgálat általi gondozása:  

2013. évben 36 várandós anya volt nyilvántartva, ebből szociális okból 18 fő volt 

veszélyeztetett. 2013-ban Demecserben 38 gyermek született.  

 

A várandós anyák gondozását a védőnők látják el, jelenleg két védőnői körzet van a városban, 

két védőnő látja el a feladatokat, akik szorosan együttműködnek a jelzőrendszer többi 

tagjával, és probléma esetén jeleztek a Gyermekjóléti Szolgálat és gyámhatóság felé is. 

 

A középiskolában működik az AHA (szexuális felvilágosító program), a DADA 

(drogmegelőző program), valamint a polgárőrség, rendőrség, gyermekjóléti szolgálat, 

védőnők is tartottak felvilágosító előadásokat. Jó az együttműködés a felsorolt szervek között.  

 

A Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységét a mellékelt beszámoló 

részletesen bemutatja. A gyámhatósággal és a jelzőrendszer többi tagjaival az együttműködés 

jó.  

 

4. – 

5. – 

 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása:  
 

A Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ munkáját 2013-ban a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrizte. Az ellenőrzés során 

megállapításra került, hogy az ügyintézés, a munkavégzés összességében megfelel a 

jogszabályi előírásoknak.  

A jegyzőkönyvben foglalt javaslatokat az intézmény a gyakorlati munka során hasznosította.  

 

7. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján, 

(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 

érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések:  

 

- A jelzőrendszer erősítése, a prevenció fokozása. 

- A gyermekek számára több szabadidős tevékenység, rendezvény, elfoglaltság 

biztosítása. 

- A nyári szociális gyermekétkeztetés kiterjesztése alanyi jogon valamennyi 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára.  
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- Pályázati lehetőségek által az intézményi ellátás, a szolgáltatások körének 

fejlesztése, a tárgyi körülmények javítása. 

- A kábítószer fogyasztás megelőzése, visszaszorítása érdekében együttműködés, 

felvilágosítás. 

 

 

8. Bűnmegelőzési program:  

 

A Képviselő-testület 130/2006.(VIII.25.) számú határozatával elfogadta Demecser Város 

Közbiztonsági Koncepcióját. A koncepció főbb pontjai röviden összefoglalva: 

 

Az önkormányzatnak kulcsszerepe van a biztonság megteremtésében: a megelőzés, 

felvilágosítás (pl. drogprevenció, D.A.D.A. program), szociálpolitikai intézkedések, szociális 

háló kiterjesztése és szolgáltatások megteremtése, iskolák, játszóterek, szociális-oktatási 

intézmények működtetése és egyéb intézkedések által. Az egyes ágazatoknak együtt kell 

működni a bűnmegelőzés érdekében. Hatékony eszközök alkalmazása. A rendőrség és az 

önkormányzat kölcsönös tájékoztatása és együttműködése. A lakosság közreműködése, a 

jelzőrendszer kiépítése a lakosság körében. Közbiztonsági, bűnmegelőzési költségvetési 

célkeret létrehozása. A helyi polgárőrség támogatása. Felvilágosító propaganda tevékenység. 

Áldozatvédelmi tevékenység erősítése. A követendő magatartások népszerűsítése. Baleset-és 

bűnmegelőzési szempontok érvényesítése az önkormányzati hivatal napi működése során.  

 

A Demecseri Oktatási Centrumban jelenleg is kiemelt figyelmet fordítanak a kábítószer 

fogyasztás megelőzésére, idén is részt vettek a DADA programban, valamint 

bekapcsolódtak az AHA (szexuális felvilágosító) programba is.  

 

A polgárőrség napi szinten is figyelemmel kíséri a városban a fiatalkorúak közterülten, 

szórakozóhelyen való viselkedését, iskolai tanulmányi időben és azon kívül is, valamint a 

veszélyforrásokat. Ígéretet tettek arra, hogy az általuk észlelt problémákat írásban is jelezni 

fogják a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 

Pártfogó felügyelet elrendelésére 23 esetben került sor, ebből 7 esetben vádelhalasztás, 6 

esetben próbára bocsátás, 3 esetben felfüggesztett szabadságvesztés, 7 esetben feltételes 

szabadságra bocsátás történt. 17 fiatalkorú ügyében kellett környezettanulmányt készíteni.  

 

Demecserben minden hó 1. szerdáján 9-12 óra között tart ügyfélfogadást Fekete Ferencné 

pártfogó felügyelő, a környező községekben élők is megkereshetik a Demecseri Polgármesteri 

Hivatal „B” épületében Demecser Szent István u. 2-4. sz. alatt. . 

A pártfogó felügyelet végrehajtásában továbbra is kiemelkedő együttműködő partnerek a 

gyermekvédelem intézményei. 

Az együttműködés minden téren megfelelő. 

 

Az elmúlt években folyamatosan terjed és erősödik az iskolai erőszak, az agresszivitás 

mértéke egyre nagyobb 

 

2013. év végén pályázat keretében 7 db térfigyelő kamerát nyertünk, melyek 2014. év elején 

kihelyezésre kerültek a településen és hatékonyan szolgálják a bűnmegelőzési tevékenységet.. 

 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés, szabadidős 

programok, drogprevenció: 
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Városunkban az alapellátásokat az intézmények végzik, szakellátást nem működtetünk.  

Önkormányzatunk együttműködik a településeken működő civil szervezetekkel, 

alapítványokkal, egyházakkal, akik esetenként részt vesznek a gyermekek szabadidős 

programjainak szervezésében.  

A gyermekek számára az oktatási intézményeken kívül a gyermekjóléti szolgálat, az Erkel 

Ferenc Művelődési Ház is szervez szabadidős programokat rendszeresen, még nyári 

szünidőben is. 

 

Városi szinten évente megrendezésre kerül a Gyermeknap, melyen színes programok várják a 

gyermekeket.  

A Majális, a Káposztás Napok szintén nagyszerű, színvonalas programokat kínálnak a 

demecseri családoknak és a környéken élőknek egyaránt, korosztálytól függetlenül.  

 

 

Demecser, 2014. május 25.   

        Kiss Gyula sk. 

        Polgármester 
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