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Újszász Városi Önkormányzat
2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság
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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése értelmében az önkormányzatnak minden év május
31. napjáig átfogó értékelést kell készíteni gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelés kötelező tartalmi
követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete rögzíti.
Újszász Város Önkormányzatának 2016. január 1. és 2016. december 31. napja közötti
időszakban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenysége az alábbiakban kerül
bemutatásra.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
Újszász város lakónépessége a 2016. december 31-i legyűjtés alapján 6142 fő
Korcsoportos bontás:








0-2 éves korosztály:
3-5 éves korosztály:
6-13 éves korosztály:
14-17 éves korosztály:
18-25 éves korosztály:
26-62 éves korosztály:
63-feletti korosztály:

173 fő
162 fő
479 fő
261 fő
563 fő
3006 fő
1498 fő

A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 1075 fő, mely a lakónépesség 17,5 %-át jelenti.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14.§-a
értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
Pénzbeli, természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Szociális rászorultság alapján a jegyző által megállapítható ellátás. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményére, természetbeni támogatásra, továbbá a külön jogszabályokban meghatározott
egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
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Az ellátottak számának alakulását, korcsoportos-és gyermekszám alakulását az alábbi
táblázatok mutatják:
Ellátottak száma

2016.12.31-én

Összesen
Kiskorú

478
442

Fiatal felnőtt

36

2016.12.31-én a kiskorú népesség 44,5 %-a részesült ezen ellátási formában.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma korcsoport
szerint:
Korcsoport
Gyermekek száma

0–2

3-5

6-13
éves

14-17

18-

60

82

200

100

36

A lakónépesség számát tekintve a 0-2 éves korcsoport 34,7 %-a, 3-5 éves korcsoport 50,6 %a, 6-13 éves korcsoport 41.8 %-a, a 14-17 éves korcsoport 38.3 %-a, a 18-25 éves korcsoport
6,3 %-a részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma a gyermekek
száma szerint:
1

2
3
4 vagy 5
gyermekes családok száma

Családok száma

93

74

36

25

2

230

Családok
számából
egyedülállók

54

33

17

10

-

114

Családok típusa

6 vagy 7

Összesen

2016. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására nem került
sor.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az utalvány értéke
gyermekenként: 5.800 Ft.
2016. augusztusában és 2016. novemberében rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők természetbeni támogatása:
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Időpont

Gyermekek száma

Családok száma

Összeg / Ft

2016.08.01.

497

251

2.882.600

2016.11.01.

467

232

2.708.600

Pénzbeli ellátás (korábban: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)
Pénzbeli ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családbafogadó gyámjául rendelt hozzátartozója jogosult a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint.
Havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a. 2016. évben a
támogatás megállapítása iránti kérelem nem érkezett.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megoszlása korcsoportonként
2016. december 31.-én
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba-fogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéshez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az a) – c) pontokban meghatározott
körülmények közül legalább kettő fennáll.

Megállapított
HH
száma
Megállapított
HHH száma
Összesen

2016.
december
31.-én

0–2
éves

3–5
éves

6 - 13
éves

14 -17
éves

18 év
feletti

192

32

34

80

36

10

188

18

28

81

44

17

380

50

62

161

80

27
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2016-ban kérelem nem érkezett. A szülők
általában rendkívüli települési támogatásra nyújtanak be kérelmet. A támogatásból a
gyermekek nevelési-gondozási kiadásait, valamint a családok anyagi nehézségeit enyhítik.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
Újszász Város Önkormányzata 2016. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj Pályázathoz, amely a szociális helyzetük miatt rászoruló nappali tagozatos
egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó
fiataloknak a tanulmányok megkezdését követően nyújt rendszeres anyagi támogatást.
2016-ban 7 fiatal felnőtt részére biztosított ösztöndíjat az önkormányzat, e célra
költségvetéséből 280 ezer forintot használt fel.
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben résztvevő diákok támogatása
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés igénybevétele során megvásárolt bérlet után
700,-Ft összegű bérlettámogatásra jogosult az a nappali tagozaton tanuló diák, valamint 18.
életéve betöltéséig a munkaerő közvetítő szervek által szervezett átképzésben résztvevő
személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az év első napján
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének az ötszörösét.
2016-ban 267 db bérlettérítést fizettünk ki összesen 186.900,- Ft forint összegben, 25 család
részére.
A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok
A gyermekétkeztetésből adódó feladatokat Újszász Városi Önkormányzat a saját
fenntartásában üzemeltetett főzőkonyhával látja el.
Gyermekek száma az oktatási-nevelési intézményekben
Gyermekek száma (éves átlagban)
Bölcsőde

Óvoda

Általános iskola

Középiskola

Összesen

31

176

372

397

976

A gyermekétkezésben résztvevő gyermekek és tanulók száma a 2016. évben az alábbiak
szerint alakult:
/A gyermekek létszáma és a gyermekétkeztetés létszáma közötti eltérés abból adódik, hogy a
gyermekétkeztetési létszám meghatározásánál figyelembe kell venni a hiányzást. A bölcsőde
és óvoda esetében az étkezést minden gyermek igénybe veszi/
A kollégiumi férőhelyek száma 60, az ellátást igénybevevők száma 36 fő. A kollégiumi
ellátást igénybe vevők étkezésben részesülnek.
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Étkezés típusa
Teljes térítést
fizet
50%-os
kedvezményben
részesül
100%-os
kedvezményben
részesül
Mindösszesen

Bölcsőde

Óvoda

Általános
iskola

Középiskola

Összesen

3

6

48

19

76

0

0

29

29

58

28

170

190

2

390

31

176

267

50

524

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 151.§-ának
módosításával 2015. szeptember 1-jétől az ingyenes étkezést több gyermek tudja igénybe
venni.
Ingyenesen étkezhet a bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermek, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
vagy
- nevelésbe vették.
2016. január 1-jétől a Városi Bölcsődénkben 3-4 gyermek kivételével ingyen étkeztek a
gyermekek. Óvodai intézményünkben 6-7 fő étkezett térítés ellenében, a többi gyermek
ingyen étkezett.
Az Általános Iskolában az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló ingyenesen étkezhet, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- nevelésbe vették.
Az Általános Iskolában így 11 fő nevelésbe vett gyermek is ingyenesen étkezik a
gyermekvédelmi határozattal rendelkező gyermekeken kívül.
A Rózsa Imre Középiskolában, az iskolai oktatásban részt vevő gyermek ingyenesen étkezhet,
ha
- nevelésbe vették,
- utógondozói ellátásban részesül.
A középiskolában 3 főt vettek nevelésbe, ezáltal ők ingyen étkezhetnek.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény
rendelkezése értelmében Újszász Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés
keretében biztosítja az ingyenes ebédet a tavaszi-, nyári-, őszi és téli szünetekben a szülő,
törvényes képviselő kérelmére, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
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hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az iskolai
szünetek, és a bölcsődei, óvodai zárva tartások időtartamára eső valamennyi munkanapon.
Szünidei étkeztetésben résztvevő gyermekek száma a 2016. évben
Megnevezés

Bölcsődés
korú gyermek
(5 hónapos
kortól 2,5 éves
korig)
Óvodás korú
gyermek
(2,5 éves
kortól 6 éves
korig)
Általános
iskolás gyerek
Középiskolás
gyermek
Összesen fő

Étkeztetésre Tavaszi
jogosultak
szünet
száma
Étkeztetett
gyermekek
létszáma

Nyári
szünet

Őszi szünet

Téli szünet

Étkeztetett
gyermekek
létszáma

Étkeztetett
gyermekek
létszáma

Étkeztetett
gyermekek
létszáma

40

0

27

21

21

83

0

72

3

55

190

132

187

127

122

35

18

23

27

348

150

309

178

27
225

3.Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat részletesen a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza.
Városunkban a gyermekjóléti alapellátásoknak
jogszabályoknak megfelelően épül fel.

megfelelő

2016. évben az alábbi ellátási formák álltak rendelkezésre:

Család és gyermekjóléti szolgálat

Gyermekek napközbeni ellátása

Bölcsőde

Óvoda

Iskolai napközi otthon
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intézményrendszer

a

A fenti feladatok ellátásának szervezése az alábbi formában történik:
1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ

Család és gyermekjóléti szolgálat
2. Újszász Városi Önkormányzat

Bölcsőde

Óvoda
3.Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Iskolai napközi otthon

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ Család- és
gyermekjóléti szolgálat szakmai beszámolója:
Tisztelt Képviselő – testület!

A beszámoló 2016. január 01.- 2016. december 31. napja közötti időszak szakmai
tevékenységét részletezi.
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében 2016. évben
a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg, miszerint a
családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai
egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási
szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A család és gyermekjóléti szolgálat
keretén belül dolgozó szakemberek (családsegítők) napi szinten szoros szakmai kapcsolatban
vannak a járásszékhelyen működő család és gyermekjóléti központtal és az ott dolgozó
szakemberekkel (esetmenedzserek). A központi feladatellátásban az esetmenedzserek segítik
a Járási Gyámhivatalok munkáját a megalapozott pontos, naprakész adminisztráció
előkészítésével a gyermekek védelme érdekében.
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39. § (2)-(4) bekezdése és
a 40.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 64. § (4) bekezdése
szerinti feladatait
Azellátás célja: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzés megszüntetése, családjában
való nevelkedésének biztosítása. Továbbá az egyének, a családok életvezetési képességének
megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése, illetve preventív ellátások biztosítása.
A család és gyermekjóléti szolgálat feladatai: tájékoztatás nyújtása, szociális segítőmunka,
szolgáltatások és ellátások közvetítése, adminisztrációs tevékenységi köre.
Tájékoztatás nyújtása keretében:
 szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, tájékoztatja, a szülőt, illetve/vagy
gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek
összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban
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történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának
elősegítésével
a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról
a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát
a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást
elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről
az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető
szolgáltatásról, valamint segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére nyújt tanácsadást.

Szociális segítőmunka keretén belül:
 segíti az igénybevevőt, igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának
megszervezésében
 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai
elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és
környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek
bevonhatók a célok elérésébe, az újabb problémák megelőzésébe
 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített
ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését
 az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember
bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő
folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve –az előbbiek
mellett –a család problémáiban, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a
lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az
érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez
 a szolgáltatást igénybe vevő személy, család illetve gyermek és szülő (törvényes
képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az
esetkezelés eredményességét
 közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében
 valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell
megszervezni és dokumentálni.
A szolgáltatások és ellátások közvetítése keretében:
 folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot
veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család
szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit
 a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése
érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a
szolgáltatások, ellátások igénylésében
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 a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz,
szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való
hozzájutásban
 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban,
az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a
gyermek mielőbbi hazakerülését.
Hivatalos ügyek intézésének keretein belül:
 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez
 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről
 a gyámhivatal, valamint a család-és gyermekjóléti központ felkérésére a
gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt
készít
 a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek
fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről
 A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család-és
gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság
intézkedésére.
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése
céljából:
 olyan szabadidős és közösségi, közösségfejlesztő programokat szervez, amelyek
megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő
szülőnek aránytalan nehézséget okozna
 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és
kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél a szabadidős
programok megszervezését
 szociális és mentálhigiénés problémával küzdő egyének számára közösségfejlesztő
programokat szervez.
A járásszékhelyen kötelező feladatellátásában működő Család és Gyermekjóléti
Központ kiemelt feladata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a gyermekvédelmi
rendszerben szereplők munkájának összehangolása.
A család- és gyermekjóléti szolgálat törvényi előírásnak megfelelően veszélyeztetettséget
észlelő jelzőrendszert működtet.
Ezen belül:
 figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek
életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások,
szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást
igénylő helyzetét
 a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet
esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra
 tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén
élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről
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 fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
szolgáltatásairól tájékoztatást ad
 a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, jelzést tesz a
család- és gyermekjóléti központ felé, továbbá kezdeményezi a veszélyeztetett kiskorú
védelembe vételét.
Esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít.
Éves szakmai tanácskozást tart, melyet minden év február 28.- ig meg kell szervezni, és éves
jelzőrendszeri intézkedési tervet készít. Az éves települési szintű jelzőrendszeri intézkedési
tervet a család-és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év
március 31-ig készíti el.
2016. évtől a hatósági ügyekben a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserei
koordinálási, és segítő tevékenységet végeznek. Újszászon 4 esetmenedzser látja el ezeket a
feladatokat. Az esetmenedzserekkel közös családlátogatásokat is szerveznek a családsegítők.
Minden védelembe vételi eljárás kezdeményezése előtt esetkonferenciát tartanak a
szakemberek.
A szolgálatnál 2 fő családsegítő van alkalmazásban, képesítésük megfelelő a 15/1998. évi
(IV.30.) NM. rendelet 2. számú melléklete szerint.
A korábbi évekhez képest a személyi létszám feleződött, azonban a szolgáltatást igénybe
vevők száma közel azonos maradt az előző évekhez képest. Újszász városban a problémás
esetek száma növekszik, többnyire elhanyagolás, nem megfelelő lakhatás miatt kerülnek a
gyermekek a szolgálat látókörébe.
A szolgálat rendszerében 2016 évben 144 fő volt ellátásban együttműködési megállapodás
alapján. Ebből a gyermekkorú 74 fő. 2015 évben 61 gyermek volt a szolgálat rendszerében.
Az ellátotti létszám alakulásának bemutatása:
Az ábra is mutatja, hogy az alapellátásban lévők száma emelkedett 2015 évhez képest, ez
többségében annak köszönhető, hogy több hatósági ügyben megszűntetés történt, ezek az
esetek azonban még gondozást igényelnek.
A védelembe vettek száma közel azonos, több gyermek és család esetében indult új hatósági
eljárás 2016-ban. A családsegítésben szereplő ellátottak száma csökkent 2015 évhez képest,
ennek fő oka, hogy a személyi állomány csökkenése és a gyermekjóléti szolgáltatásban
megnövekedett esetszám mellett lényegesen kevesebb idő marad ezekre az ügyfelekre.
Az intézmény más szociális ellátásának igénybevételére ösztönöztük azokat az ellátottakat,
akik korábban a családsegítő szolgálatban voltak ellátva. (házi segítségnyújtás, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása)
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A szolgáltatást igénybevevők korcsoport és nemek szerinti bontásban

Többnyire a szolgáltatást fiatalkorúak és középkorú felnőttek veszik igénybe.
2016 évben a szolgálathoz leginkább az oktatási nevelési intézményektől érkeztek
esetjelzések, melyek többnyire igazolatlan hiányzásról, magatartási, viselkedési problémákról
szóltak.
A településen megfigyelhető, hogy a munkanélküliek száma csökkent, a közfoglalkoztatásba
való bevonás következtében. Ennek hatásait kis mértékben a szolgálat is érzi, némely esetben
a családok anyagi helyzete javulni látszik.
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A szakmai tevékenységek adatai
Megnevezés

Szakmai tevékenység
halmozott száma

Szolgáltatásban részesülők

Információnyújtás

408

295

Segítő beszélgetés

482

392

Tanácsadás

187

153

Ügyintézéshez segítségnyújtás

977

302

Közvetítés ellátásokhoz való
hozzáféréshez pénzbeli

453

380

Közvetítés ellátásokhoz való
hozzáféréshez természetbeni

382

207

Közvetítés más szolgáltatáshoz

147

131

Közvetítés a központhoz

11

11

Esetkonferencia

26

26

Esetmegbeszélés

6

6

Környezettanulmány
elkészítésében való
közreműködés

26

35

Családlátogatás

632

205

Adomány közvetítés

135

85

9

9

3881

2237

Pszichológiai tanácsadás
Összesen:

Adminisztrációs tevékenységi kör:
A szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás megkötésére
kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a
gondnoka hozzájárulása szükséges.
Esetnapló vezetése, a szolgáltatásban részesülő gyermekekről pedig betétlap, mely további
intézkedés esetén továbbításra kerül a gyermekjóléti központ felé. Az első interjúval lezárható
személyeket is fel kell vinni a KENYSZI rendszerbe.
2016 évben a család- és gyermekjóléti szolgálat három nagyobb rendezvényt szervezett meg:
anyák napját, apák napját és az „Együtt minden könnyebb” karácsonyi jótékonysági délutánt.
A család- és gyermekjóléti szolgálat összevonása az eddigi tapasztalatok alapján nem hozta
meg azt az eredményt, melyet a törvényalkotó kívánt ezzel az intézkedésével elérni. A
szakmai létszám csökkenésével nőtt a szakmai munka, ezzel a munkatársakra nehezedő terhek
és felelősség is megnövekedett.
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Az adminisztráció az esetek többségében nem lett egyszerűbb, a jelzéseink „kört futnak”,
mire a gyámhatósághoz kerülnek, ezzel csak az esetek zömében időhúzás történik. A helyi
lakosok nehezen fogadják el az esetmenedzserek jelenlétét, bizalmi kapcsolat kialakítására
nincs, vagy kevéssé van lehetőség a ritka találkozások miatt, ezért a hatósági ügyekben
érintett családok még mindig a helyi családsegítőkhöz fordulnak problémájukkal.
A védelembe vett gyermekek esetében a ritka találkozások miatt csak kontrollt
gyakorolhatnak a segítő szakemberek, eszközhiány miatt tényleges segítést végezni nem,
vagy csak nagyon nehezen tudnak, ezért a családok életének működésében lényeges változást
elérni nem lehet.
2016 tanuló év volt, a szakmai protokoll csak májusban jelent meg, mely még helyenként
továbbra sem egyértelmű választ ad az esetkezelésekkel kapcsolatban. A hatósági ügyek
„többszereplőssé” válásának célja az volt, hogy a szolgálatok nagyobb hangsúlyt
fektethessenek az alapellátásban lévők gondozására, és az általános prevenciós munkára.
A jelenlegi helyzetben ez nem tud megvalósulni, mivel a védelembe vett családokkal végzett
szociális segítő munka teszi ki a munkaidő nagy részét továbbra is, a felnőttekkel végzett
segítő munkára kevesebb idő jut. A szolgálat munkáját kívánták több szolgáltatás
biztosításával segíteni (pl. jogi segítségnyújtás, pszichológiai megsegítés), az ellátottak ezen
szolgáltatásokat nem tudják igénybe venni, mivel ezek számukra helyben nem elérhetőek,
anyagi lehetőségeik korlátozottak, a megyeszékhelyre való utazás költségeit felvállalni nem
tudják.
Bölcsődei ellátás
Az Újszász, Erkel F. u 23. szám alatt működő Városi Bölcsőde 2013. január 01. óta az
Önkormányzat intézményeinek átszervezése után az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
tagintézménye lett, szakmai önállóságát megtartva.
A bölcsődei ellátás a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás.
A bölcsődében jelenleg 3 csoportban folyik a gondozó-nevelő munka.
A csoportok összeállításának feltételeit a 15/ 1998. ( IV.30.) NM rendelet szabályozza.
A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása fenti rendelet értelmében olyan csoportban
végezhető, melynek létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
2016. szeptemberben óvodába 23 gyermek került át. A Bölcsődében maradt és az újonnan
beszoktatott gyermekek száma a következőképpen alakult:
-szeptemberben a felvett létszám 29 fő volt, a folyamatos és fokozatos beszoktatás után ez a
létszám emelkedett, 2016. decemberben 34 a felvett gyermekek száma a kialakított
csoportoknak megfelelően.
A gyed extra igénybevétele miatt csupán 3-4 gyermek jelentkezése volt megfigyelhető, de
jellemzően a kisebb korú – másfél, kétéves- gyerekeket íratták a szülők bölcsődébe.
A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, felvételi kérelem elutasítására nem került sor.
A szeptemberben kialakított csoportokban sérült, tartós beteg gyermek ellátása nem folyik,
jelenleg sem.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjairól szóló 328/2011.(XII.29) Kormányrendelet értelmében 2012.
januártól az ellátott gyermekek után személyi térítési díjat lehetne megállapítani. A
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Képviselő- testület döntése értelmében nem kell a szülőknek a gyermekek után gondozási
díjat fizetni, csak az étkezési térítési díjat fizetik az arra kötelezett szülők. Az egyéb
kedvezményekben részesülők az étkezésért sem fizetnek.
Bölcsődei alkalmazottak
Az alkalmazottak száma: 7 fő.
Ebből: 6 fő gyermekgondozó, melyből 1 fő látja el a vezetői feladatokat is, 1 fő technikai
személy.
A fenntartó folyamatosan biztosít közfoglalkoztatásban résztvevő személyt, aki a takarítási
feladatokat látja el.
Az udvar és az utca rendben tartását szintén közfoglalkoztatásban résztvevők végzik.
Minden szakalkalmazott szakképzett, a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel
rendelkeznek.
Szolgáltatások
Továbbra is működik a Baba-mama klub, azzal a változtatással, hogy a korábbival ellentétben
nem a délutáni-esti időpontban, hanem délelőttönként szervezzük. A város kisgyermekes
anyukáinak és kicsinyeiknek is igénye van a közös találkozásokra. A szülők megosztják
egymás között gondozási- nevelési problémáikat, tapasztalataikat, ezekből is fontos
információt merítve gyermekük további ellátásához.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy jó hangulatban zajlanak a kéthetente szervezett találkozók,
ezzel kimozdulási lehetőséget biztosítottunk az anyukáknak is.
Szakmai előírások
- dokumentumok aktualizálása
- a gyerekekre vonatkozó dokumentumok átdolgozása
- szeptemberi óvodába való átadás
- beszoktatási tervezet készítése csoportonként
- az újonnan beíratott gyerekek fogadása, fokozatos beszoktatása
- gyerekek egészségügyi törzslapjainak vezetése, orvosi vizsgálatok lebonyolítása
- szülői értekezlet szervezése
- Érdekvédelmi Fórum megalakulása
szülők folyamatos tájékoztatása
rugalmas napirend kialakítása a gyerekek életkorát figyelembe véve
a hagyományok megtartása, ünnepek lebonyolítása
veszélyeztetett gyermekek kiemelt gondozása-nevelése
gyermekjóléti jelzőrendszeri tagokkal szoros együttműködés, kapcsolatok kiépítése
partnerközpontúság.
Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek ellátására, családban történő
nevelkedésük, személyiségük kibontakoztatására, veszélyeztető helyzetek elhárítása
érdekében.

-
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Gondozási év ellenőrzései
Szakmai ellenőrzésre 2016. évben nem került sor, 2017. évben lesz a soron következő
ellenőrzés.
Események
- az előírt szakmai feladatok kivitelezése, megoldása
- csoportok szervezése
- óvodába való átadás
- Hallowennapi mulatság
- Télapó várás, karácsonyi ünnepség
- farsangi bál, gyermekfotózás, anyák napi ünnep

- gyermeknapi kerti parti
- óvoda látogatás
- nyári udvari programok.
A gyermekjóléti feladatok közül a gyermekek napközbeni ellátásában a nevelési, oktatási
intézmények is közreműködnek, melyek működéséről, az intézményekben folytatott
tevékenységről, külön napirend keretében kerül sor megtárgyalásukra.
4. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:
 Igazolatlan iskolai hiányzások csökkentése érdekében hatékonyabb
összefogás.
 Szórólap és tájékoztatók készítése.
 Prevenciós programok szervezése. (drog, egészségügy)
 Szorosabb együttműködés szükséges a problémák közös kezelésére, illetve
megoldása érdekében.
 Közös családlátogatások az oktatási intézményekkel.
 Gyorsabb információ csere.
 8. általános iskolai végzettség elérése.
5. Bűnmegelőzés
Újszász Város 2015. évtől rendelkezik Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval, a
képviselői ciklushoz igazítottan. A koncepció a főbb intézkedési javaslatok között fogalmazza
meg a prevenciós – elsősorban drogprevenciós- programok szervezését, az ifjúságvédelem
erősítését, a hatékonyan működő jelzőrendszer háttérfeltételeinek javítását. A koncepcióban
megfogalmazott célok, intézkedési javaslatok a gyermekvédelmi feladatokat ellátók
legszorosabb együttműködésével valósíthatóak meg a továbbiakban is. A bűnmegelőzési
közbiztonsági helyzetről szóló tevékenységről minden évben tájékoztató formájában tárgyalja
a Képviselő-testület. 2016. évben a SZKTT Humán Szolgáltató Központ Drogkonzultációsés Információs Központ munkatársai tartottak prevenciós foglalkozásokat osztályfőnöki órák
keretében. Ezen órák a szerhasználat, szenvedélybetegség veszélyeiről szóltak.
6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
A lakosságszámhoz képest arányában sok szervezet – 28 bejegyzett szervezet és 9 egyéb civil
csoportosulás – működik Újszászon. A bennük tevékenykedő újszásziak a helyi közösség
legkülönbözőbb érdekeinek érvényesítését szolgálják. A szerveződések szerepet vállalnak a
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kultúra közvetítésében, az oktatás színvonalának emelésében, egészségügyi felvilágosításban,
környezetvédelemben, környezetszépítésében, szabadidő hasznos eltöltésében, közbiztonság
javításában. A civil szervezetek munkáját koordinálja a 2004-ben alakult Városi Civil
Fórum, melyhez máig 24 szervezet csatlakozott. Sajnos még nem sikerült ún. civil házat
kialakítani a településen, amely állandó helyszínt biztosítana a civil szervezetek számára, ez a
civil fórum egyik legfőbb célkitűzése.
A szervezetek általában közös érdekek vagy érdeklődési körök mentén szerveződnek.
Működésüket saját maguk szervezik. A szervezetek egy része bejegyzett, jogi személyiséggel
rendelkezik, más részük klub jellegű csoportosulás, melyeket helyben szintén a civil
szervezetek közé sorolunk. Speciális csoportok a művelődési ház „szakkörei”, melyek hosszú
évek óta a művelődési ház berkeiben működnek (pl. népdalkör, kertbarátok, stb.). A legtöbb
szervezet működésére jellemző a stabilitás, több éve működnek, állandó rendezvényeik
vannak, stb. Esetenként előfordul egy-egy szervezet működésének szüneteltetése, vagy
megszűnése, néha új szervezet alakul.
A szervezetek tevékenységére jellemző a rendszeresen tartott összejövetelek szervezése,
nagyobb ünnepek közös megtartása, alapítványi bálok szervezése. Esetenként közös
rendezvények szervezése. A szervezetek részt vesznek a város által szervezett
rendezvényeken, közre is működnek azok megvalósításában.
Önkormányzat által alapított civil szervezet egy van, az Újszász Város Közbiztonságáért
Közhasznú Alapítvány.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 10.300.000,- Ft összeget különített el a civil
szervezetek támogatására.
A szervezetek további támogatási formája a termek, eszközök ingyenes biztosítása, mely a
művelődési házon keresztül zajlik. A rendezvények megtartására a színháztermet,
klubtermeket, bútorokat, technikai berendezéseket a művelődési ház bérleti díj nélkül
biztosítja a szervezetek számára. Nagyobb, egész estés rendezvény esetén rezsiköltség térítés
mellett vehetők igénybe a szolgáltatások a helyi szervezetek számára.
A civil szervezetek folyamatos kapcsolatban állnak az önkormányzattal, a polgármesteri
hivatal munkatársaival. Segítséget kapnak pályázati lehetőségek felkutatásában, a pályázatok
elkészítésében és benyújtásában, vagy technikai problémák megoldásában is: pl. fax, internet,
fénymásolás.
A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a város életében. Kisvárosként nehéz nagy
számú szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, rendezvényt, mindenki számára megfelelő
programot biztosítani a lakosság számára. A civil szervezetekben azonban mindenki
érdeklődési körének megfelelően tevékenykedhet. Emellett a szervezetek segítséget nyújtanak
a városi események megvalósításában, színesebbé tételében. Néhány civil szervezet fontos
munkát végez a település arculatának, a városkép szebbé tételében adományok gyűjtésével
együtt. Nagyon fontos a hagyományőrzés, amit a településen szintén a civilek végeznek, pl.
Százszorszép Népdalkör, népi díszítőművészeti szakkör. A Liliom Néptánc Hagyományőrző
Egyesület Kisliliom csoportjában folyik a gyermekek táncoktatása is.
Fontos szerepet tölt be az 1925-ben alakult Újszász Városi Vasutas Sportegyesület, melynek
öt szakosztályában több mint 200-an sportolnak a gyermekektől a szeniorokig. Az egyesület
szerepet vállal a sportolás infrastrukturális feltételeinek javításában is. Az önkormányzattal
együttműködve három ütemben felújította és akadálymentesítette a sporttelep öltöző épületét,
a TAO program támogatásaiból megvalósult a pályák felújítása és a kerítések építése. Szintén
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a TAO program támogatja a gyermekek sportolási lehetőségeit, az utánpótlás nevelés szakmai
és tárgyi feltételeit.
A település szempontjából az egyik legfontosabb feladatot az Újszász Városi Polgárőr
Egyesület látja el, mely minden éjszaka végzett járőrözéssel, a rendőrséggel együttműködve
jelentős tevékenységet folytat a közbiztonság fenntartása érdekében. Rendszeresen biztosítják
a város és az intézmények rendezvényeinek biztonságát, minden szeptemberben az
iskolakezdés időszakában az intézmények körüli forgalmas útvonalakon forgalomirányító
feladatokat látnak el a gyerekek biztonsága érdekében, Az elmúlt években az egyesület az
önkormányzattal és a rendőrséggel együttműködve, LEADER pályázati támogatással
megvalósította a város térfigyelő kamerarendszerének kiépítését. A kihelyezett kamerák
segítik a település közbiztonságának javítását.
A rendőrség és a polgárőrség munkáját támogatja az Újszász Város Közbiztonságáért
Közhasznú Alapítvány.
Kiemelkedő tevékenységet végez az Együtt Újszászért Egyesület. 2016-ban is megszervezték
mosolytáborukat a hátrányos helyzetű gyermekeknek a művelődési házban. A három napos
napközis táborban az alsó tagozatos gyermekek ingyenesen vehettek részt az élménydús
programokban, napi háromszori étkezés mellett, melyet a középiskola konyhája biztosított. A
táborban kézműves foglalkozások, szabadidős és sport játékok, vetélkedők zajlottak.
Az Egyesület 2000 óta „A mikulás házhoz megy” projektje keretében támogatja az enyhe
fokban sérült gyermekeket és testvéreiket mikuláscsomaggal és ajándékutalvánnyal. Az
Egyesület rendszeresen támogatja a Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítványt, valamint a
Magányosok karácsonyát is.
Egyéni kezdeményezés és szervezés keretében 2016. évben is lezajlott az Egészségnap,
Ágotai Emese védőnőnek és a Gyere Segíts Alapítványnak köszönhetően. Az egészségnapon
biztosított ingyenes szűrővizsgálatok sok család egészségének megőrzésében segítenek.
A Rózsa Imre Alapítvány a középiskolában folytatja tevékenységét. Az alapítvány elsősorban
szociálisan hátrányos helyzetű, és/vagy kiemelkedő közösségi és tanulmányi eredményt
felmutató diákokat támogat. 2016. évben az alapítvány támogatást nyújtott többek között
diákok a nyelvvizsga díjának befizetéséhez, kirándulásokon való részvételhez, szaktanári
könyvek és oktatástechnikai eszközök megvásárlásához. A Németországi testvér iskolába
történő látogatás útiköltségét, valamint a középiskola udvarán létrehozott katonai akadály
pálya létrehozását támogatta.
Az általános iskolában működő Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány a korábbiakhoz
hasonlóan 2016. évben sok rászoruló gyermek táboroztatásához, osztálykirándulásokhoz
nyújtott támogatást, támogatta a Vörösmarty-hét megrendezését, a különböző tanulmányi és
sportversenyek megrendezését és a versenyekre való eljutást. Játékokat vásárolt a felújított
játszótérhez.
Kimondottan az olyan, Újszászhoz kötődő, nehéz sorsú emberek, gyermekek, családok,
idősek – akik önhibájukon kívül kimaradnak az állami támogató rendszerből – támogatását,
tűzte ki céljául a „Gyere segíts” Alapítvány. Az alapító okiratban az Újszászon élő és ide
kötődő emberek életminőségének javításán túl a környezet védelmét és az egészségmegőrzés
segítését is célként fogalmazták meg. Rendszeresen nyújtanak be pályázatokat tevékenységük
támogatására.
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2016 évi tevékenységükről összefoglaló:
-

-

-

-

Januárban alapítványunk három használt televíziót kapott, melyet rászoruló családok
között osztottunk szét.
Szintén januárban magbörzét rendeztünk a Művelődési Házban, melyen a kiskerttulajdonosok növényi szaporítóanyagokat (magokat, gumókat) cserélhettek egymással.
Februárban Alapítványunk szervezésében meghirdettük az országos „Legszebb
Konyhakertek” elnevezésű verseny helyi fordulóját. A versenyre sok kiskerttulajdonos
jelentkezett- s a kertek közül a központilag meghatározott ismérvek segítségével egy
három tagú zsűri választotta ki a legszebbeket. Nagy büszkeségünk, hogy egyik
Újszászi kiskertünk országos díjat is kapott! Az eredményeket a Városnap keretében
hirdettük ki.
Alapítványunk koordinálja Újszászon a HUBA - őshonos magyar baromfi program
közösségirészét.
Áprilisban, húsvét előtt a keltetésre alkalmatlan egészséges tenyésztojásokat (évek óta
bevett gyakorlat szerint) a helyi óvodának adtuk át térítésmentesen, kézműves
foglalkozások céljára.
Szintén a HUBA program keretében mintegy 40 db tojótyúkot és 100 db előnevelt
csirkét osztottunk ki térítésmentesen, rászoruló családok között.
Júliusban az Önkormányzat együttműködésével megrendeztük szokásos nyári
Készségfejlesztő Parkerdei Táborunkat (III. Gyere-Tábor) iskolás és óvodás
korosztályú gyermekek számára, valamint egy településünkre látogató spanyol
diákcsapatot is vendégül láttunk a Parkerdőben.
Szeptemberben gyűjtést indítottunk egy beteg Újszászi kislány, Konka Mira javára, és
Novemberben sajnos egy másik beteg gyermek, Kurcz Ádám javára is.
Az önzetlen befizetőknek hála, mindkét gyermeknek tetemes összeget sikerült
átadnunk, mely bizonyára a család segítségére szolgált ebben a kritikus helyzetben.

2016-ban is működött az Újszászi Ifjúsági Klub, amely péntek esténként ismeretszerzési,
kikapcsolódási és barátkozási lehetőséget biztosít a város 14-26 év közötti fiataljai számára.
Céljuk, hogy közösségi teret hozzanak létre, ahol nem csak a szabadidő hasznos eltöltése a
cél, hanem az, hogy a fiatalok felismerhessék a közösségben rejlő erőt. Programjaikkal
minden korosztályt megszólítanak. 2016. nyarán a foci EB idején projektoros kivetítést
tartottak, valamint éjszakai foci bajnokságot szerveztek, aminek minden alkalommal nagy
sikere van, hiszen most is 16 csapat nevezett. A művelődési ház nagyobb rendezvényein
(majális, gyereknap) rendszeresen besegítenek. Sajnálatos módon érdeklődés hiányában
összejöveteleik gyakorisága csökkent, tevékenységük visszaszorult.
Szintén a 14-26 év közötti korosztályt gyűjti össze az Unity Alkotói Páholy, melybe a
képzőművészeteket szerető és valamely ágát művelő fiatalok járnak.
A gyermekvédelemről készített beszámolóban nem lehet meg nem említeni az Újszász Városi
Önkormányzat Városi Művelődési Ház és Könyvtár gyermekek körében végzett
tevékenységét.
A művelődési ház az éves városi programokon (majális és városnap) kívül is évente több
alkalommal szervez, közreműködik és lebonyolít (éppen mire van szükség) gyermekeknek
szóló előadásokat, játékokat, kézműves tevékenységeket.
Kimondottan gyerekeknek szervezett művelődési házi programok a különböző játszóházak:
karácsonyi, húsvéti, szünidei kézműves foglalkozások (heti egy alkalommal), melyeket
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minden évben megtart a művelődési ház előadója személyesen vagy külsős (pl. óvónő)
felkérésével.
A Városi Gyermeknapot a Bakó úti játszótéren tartották meg. A gazdag és színes
programokon ingyen vehettek részt az érdeklődők. A Panni és a kutyusok interaktív
gyerekműsor, a bohóc előadása, a lufihajtogatás, az arcfestés, csillámtetoválás nagy sikert
aratott.
Sport tevékenységekhez is helyet biztosít, a Hungarien Open lábtoll-labda verseny egyik
helyszíne is a művelődési ház nagyterme.
Népszerűek a moderntánc csoportok (Fordulat, Dalma Dance) és a Kisliliom néptánccsoport
foglakozásai. A különböző városi eseményeken van lehetőségük széles körben bemutatni
tudásukat.
Az Adventi rendezvénysorozatnak is aktív résztvevői, fellépői voltak a különböző korú
gyermekek.
A művelődési ház, mint intézmény elsősorban helyet biztosít más (oktatási) intézmények,
külső vállalkozók, együttesek gyermekek számára szervezett programjainak ingyenesen, (Pl.:
az Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett tagozata, 22 tanuló) vagy bérleti díj ellenében. Az
iskolai vagy városi szervezésű programokra mindig ingyenesen biztosítja a helyiségeket.
Könyvtári programok:
Az új évet egy születésnappal kezdtük, mégpedig minden gyerek egyik kedvencének,
Micimackónak a születésnapját ünnepeltük az óvodásokkal (több napon és több csoportban).
A mese szereplőinek plüssfigurái (melyeket olvasóink kölcsönöztek erre az alkalomra), a
mese könyvváltozata és a rajzfilmek és mind-mind előkerültek
A március 15-i szavalóversenyen ismét szép számmal vettek részt a szavalók és velük
együtt a hallgatóság is. Természetesen főleg az alsó tagozatosak képviseltették magukat.
Az Internet Fiesta alkalmával egyrészt könyvtárunk honlapjára és az azon keresztül
elérhető szolgáltatásokra hívtuk fel a figyelmet, másrészt olyan oldalakat igyekeztünk
bemutatni, amelyek szabadon elérhető tartalmakat (e-könyvek, e-folyóiratok) vagy közösségi
összefogással épülő gyűjteményeket osztanak meg.
Az előző évhez hasonlóan II. Rákóczi Ferencről a 6. osztályoknak szervezett tematikus
könyvtári órával emlékeztünk meg, melyeken igyekeztünk bemutatni mindazt az írásos
anyagot, képi és hangdokumentumot, amelyet történelmünk ezen időszakáról a könyvtár
eszközein keresztül elérhetnek.
A költészet napjára minden kedves olvasónknak 1-1 irodalmi idézettel kedveskedtünk.
A 90 éves Janikovszky Éváról is megemlékeztünk 1 különleges „író-olvasó” találkozó
keretében. Mesékkel, versekkel, játékos feladatokkal idéztük fel a szerző munkásságát.
2016-ban az eddig felsoroltakon kívül az óvodásoknak 3, iskolásoknak szintén 2,
alkalommal tartottunk könyvtárhasználati foglalkozást adott témában az információ változatos
forrásait használva (könyvek, folyóiratok, hang- és video anyagok stb.).
Nász Imre nyugdíjas iskolaigazgató, volt úttörővezető közreműködésével illetve az
olvasóink által kölcsönzött tárgyi emlékek segítségével sikerült felidéznünk és bemutatnunk a
8.-os évfolyamok tanulóinak a „régi” diákéletet, az úttörőmozgalom mindennapjait.
Az Olvasás világnapját mese felolvasással ünnepeltük.
Az Őszi Könyvtári Napokra mindig többféle programot szervezünk, lehetőség szerint
minél több korosztály bevonásával.
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Az óvodások és elsősök rajzpályázaton vettek részt, melyen idén az illusztrációk témáját
a „Tücsök évéhez” igazítottuk. A rajzokat kiállítottuk a könyvtár kölcsönző helyiségeiben.
A Benedek Elek évfordulóhoz kapcsolódó hagyományos népmese-mondó versenyen a 24. osztályosok ismételten szép számmal vettek részt és sok szülő is eljött meghallgatni a kis
mesemondókat
A Könyves Vasárnapon adtuk át a különböző vetélkedők (mesemondóverseny,
rajzpályázat) díjait is. Az őszi „Megbocsátás hete” is ekkor kezdődött.
Az előző évben meghirdettük az AZOLO programhoz kapcsolódva a saját pontgyűjtési
vetélkedőnket. A Könyves Vasárnapon 10 fiatal olvasónk vehetett át ajándékkönyvet.
A Könyves Vasárnapon nyílt meg a Könyvtári Mini Galéria 4. kiállítása „Színek, formák,
illatok” címmel.
November 13-ára, a Magyar Nyelv Napjára játékos nyelvtani feladatokkal készültünk. A
programon 6. és 7. osztályosok vettek részt.
A Mikulás versmondó versenyt ismét az 1-4. osztályosoknak hirdettük meg.
Tisztelt Képviselő-testület !
A beszámoló szinte csak töredékét tartalmazza annak, amelyet az önkormányzat és annak
intézményei, valamint civil szervezetek, személyek és az egyházak tesznek gyermekeink
érdeke és védelme érdekében. Köszönettel tartozunk valamennyi hivatása, de leginkább a
gyermekek iránt elkötelezett, segítő szándékú embernek, akik ebben a munkában részt vettek.
Kérem, hogy az előterjesztett beszámolót vitassák meg és építő javaslataikkal a jövőben is
támogassák gyermekeink védelmét ellátó szervek, személyek munkáját.
………../2017.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat
Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Újszász Városi
Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelést, melyet jóváhagyólag elfogad, és egyben megköszöni a gyermekvédelem
területén dolgozók tevékenységét.
Határidő: folyamatos
Felelős Molnár Péter polgármester
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály
Dr. Hajdú László Lajos osztályvezető
5000. Szolnok, Ady E. út 35-37.
3./ Szolnoki Járási Hivatal
Dr. Bozó Andrea hivatalvezető
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4./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ
Igazgatója Farkas Józsefné 5052. Újszász, Bajcsy Zs. út 20.
5./ Városi Óvoda és Bölcsőde Vezetői
Molnárné Hegedűs Krisztina és Kalóné Balogh Klára
6./ Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Barta Imréné és Nemes Zsuzsanna
7./ Udud Róza jegyző
8./ Irattár
Újszász, 2017. április 19.
/:Molnár Péter:/
polgármester
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