ELŐTERJESZTÉS
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24. napján tartandó
Képviselő-testületi ülésére
Az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 96.§-ának (6) bekezdésének rendelkezése alapján a helyi önkormányzat a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig –
külön jogszabályban meghatározott tartalommal előírt átfogó értékelést készít.
Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást
követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől
számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan
napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 170/A. §-a és a 10. számú melléklete határozza meg a települési
önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit, az alábbiak szerint:
„1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás
nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival
való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
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7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).”
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira
Állandó lakosság: (fő)
2013. év

2014.

2015.

2016.

2017.

nő

640

636

627

639

606

férfi

654

646

643

624

633

összesen

1294

1282

1270

1263

1239

A 0-18 éves korosztály korcsoportonkénti megoszlása: (fő)
0-18 éves
2014.év
2015.év
2016.év
2013 év
korosztály
0-14 éves korig:
152
157
153
155
15-18 éves
korig:

58

összesen

210

2017.év
150

52

50

52

45

209

203

207

195

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható
adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok,
– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi
nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,
a) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy
b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
c) a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá
válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását
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megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult,
2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az 1. pont alá nem tartozó esetben.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult az e törvényben, illetve a külön
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. Többek között
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, tankönyvtámogatás, évente kétszeri alkalommal
történő természetbeni támogatás nyújtása. A települési önkormányzat jegyzője 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.
A természetbeni támogatás mértéke alkalmanként és gyermekenként
2017. évben
alapesetben 6.000,- Ft, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek esetében 6.500,-Ft
volt, amelynek fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
gyermekek száma
(fő)
2015.12.31-én támogatásra jogosultak
száma
2016.12.31-én támogatásra jogosultak
száma
2017.12.31-én támogatásra jogosultak
száma

Egyszeri támogatásra felhasznált
(eFt)

66

806

61

661

44

613

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt benyújtott kérelmek közül 2017. évben nem
volt elutasítás.
A Gyvt. szerint 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 családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
b) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 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
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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.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 2017. december 31-én a településen nem volt.
A hátrányos helyzetű gyermekek száma korcsoportonkénti bontásban:

Megállapított
száma

HH

2017
december 31-én
összesen

0-2
éves

3-5
éves

6-13
éves

14-17
éves

18 év
feletti

6

0

0

2

4

0

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 7/2017.(IV. 26.)
önkormányzati rendelete alapján rendkívüli települési támogatás (óvodáztatásra,
beiskolázásra) állapítható meg a rászoruló családok részére.
A rendeletben meghatározott jövedelemhatárok figyelembevételével 20 óvodás gyermekre
vonatkozóan 400.000,-Ft, 62 fő iskolás gyermekre vonatkozóan 1.240.000,-Ft, összesen
1.640.000,-Ft rendkívüli települési támogatás került kiosztásra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokból. A Bursa
Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint - az Emberi
Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával - a felsőoktatási intézményi költségvetésben
megjelenő elkülönített forrás.
A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat keretein belül 2017. évben 4 fiatal
(3 fő „A” típusú és 1 fő „B” típusú) nyertes pályázó részére lett biztosítva összesen 123.000,Ft ösztöndíj.
Szünidei gyermekétkeztetés
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
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b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az a) pontja szerinti esetben
a a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő
gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének
megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében 6 fő hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes
szünidei étkezésben.

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok
Településünkön a gyermekétkeztetés az alábbi formában valósul meg:
A felső tagozatos általános iskolai tanulók esetében a Dévaványai Általános Művelődési
Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységen keresztül, míg az alsó tagozatos általános
iskolások és az óvodások esetében Ecsegfalva Óvoda napközi konyháján keresztül valósul
meg a gyermekétkeztetés.
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.
23. éves kor betöltéséig a gyermek, illetve tanulói jogviszonyban álló fiatal felnőtt intézményi
étkezési térítési díj kedvezményre jogosult.
Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó
intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi
térítési díj 100 %-át
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három-, vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50%-át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az
intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.
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A kedvezmények az alábbiak szerint alakulnak:
Dévaványára átjáró felső tagozatos általános iskolás gyermekek:
Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység
Étkezésben részesülő tanulók Az étkezésből kedvezményben részesülők száma (fő)
száma
(feltüntetve a kedvezmény mértékét %-ban)
100 %-ot összesen
fizet

100 %-os
kedvezmény

50 %-os
kedvezmény

6

4

6

16

0

0

2

2

6

4

8

18

Felső tagozatos Ált. Iskolás
napközis
ellátást
igénybevevő gyermekek
Felső tagozatos Ált Iskolás
gyermekek közül csak ebédet
igénybe vevők száma
Összesen:

Óvodások és alsó tagozatos általános iskolások:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Napközi Konyhája
Étkezésben részesülők
száma

Óvodai
napközi
otthonos
ellátást
igénybevevők
Alsó
tagozatos
általános iskolás
Összesen:

Az étkezésből kedvezményben részesülők száma (fő)
(feltüntetve a kedvezmény mértékét %-ban)
100 %-os
50 %-os
100 %-ot
összesen
kedvezmény kedvezmény
fizet
44

0

0

44

8

4

14

26

52

4

14

70

3. Az Önkormányzat által személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása:
A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes
gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet
alkot.
A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, az
ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
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gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Településünkön a Gyvt. előírt személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat útján (Dévaványa, Eötvös u. 44.) biztosította az illetékességi területéhez
tartozó gyermekek részére.
A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon
gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások
időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
Ecsegfalva Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését
szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik
munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái:
- óvoda,
- iskolai napközi,
- nyári napközi.
4.

Felügyeleti szervek által gyámhatósági területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak bemutatása

Az elmúlt év folyamán felügyeleti vagy más szerv által ellenőrzés nem történt.
5.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai közötti összehangolt munka jelenlegi
színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek
mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása.
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2013.(VIII.27.) KT. sz.
határozatával elfogadta az Önkormányzat Bűnmegelőzési koncepcióját.
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A bűnmegelőzési programban megfogalmazott főbb teendők:
Az önkormányzatnak a helyi rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet kell
játszania a helyi közösség biztonságát szolgáló koordinációkon.
A helyi önkormányzat ösztönöznie és motiválnia a helyi közösségek e célból működő
szakmai és civil önszerveződéseit.
Az önkormányzat, mint a helyi közszolgáltatások és szolgáltató intézmények többségének
tulajdonosa, a helyi közigazgatás irányítója, és mint testület, mint a helyi politika fóruma,
vezérli, motiválja és koordinálja a helyi bűnmegelőzést.
Központi referencia szereplőként meghatározó szerepe van az információk és a
biztonsággal kapcsolatos adatok terjesztésében.
Jogalkotóként és település-tervezőként érvényesítheti azokat a szempontokat, amelyek a
helyi közbiztonságot szolgálják.
Közvetíteni is képes a helyben elérhető szolgáltatások és a helyi biztonsági szükségletek
között.
A bűnmegelőzés szempontját érvényesíteni kell minden, a bűnözés csökkentését és az
áldozattá válás elkerülését befolyásoló helyi társadalom- és gazdaságpolitikai intézkedésben.
Az önkormányzatnak lehetőségéhez mérten anyagilag is támogatnia kell azokat a civil
szerveződéseket, amelyek készek közreműködni a helyi társadalom védelmi képességeinek
javításában.
A társadalom önvédelmi képességének javítása érdekében jelentős feladatai vannak a
gazdasági élet szereplőinek.
A vállalkozók számára világossá kell tenni, hogy vagyonuk, alkalmazottaik és ügyfeleik
biztonságának védelme anyagi és erkölcsi érdekük, de ezen túl a bűnmegelőzést is szolgálja.
Meg kell találni annak a módját, hogy a gazdasági élet szereplői anyagilag és erkölcsileg
érdekeltek legyenek a környezetvédelmi szabályok betartásában is.
A hatékony bűnmegelőzés a bűnözéssel, az áldozattá válással kapcsolatos információkra és
a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági attitűd ismeretére épül.
Fontos, hogy a lakossági biztonságérzetet befolyásoló bűnügyi szabálysértésekkel
kapcsolatos adatokat, ismereteket a település gyűjtse és hasznosítsa.
Fontos, hogy a civil közreműködők a társadalmi bűnmegelőzésben bevált hazai és
nemzetközi tapasztalatokat, új ismereteket és módszereket megismerjék. E célból történő
képzésüket támogatni szükséges.
A gyermek és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős
szerepe van a családnak, a gyermek és ifjúságvédelemnek, az oktató és nevelő
intézményeknek, az egészségügyi intézményeknek, a civil szervezeteknek, az egyházaknak, a
helyi koordináció megteremtésében az önkormányzatoknak és a rendőrségnek.
A közösségi bűnmegelőzés színtereinek feladata:
1. A gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése.
2. A település biztonságának növelése.
3. Családon belüli erőszak megelőzése.
4. Áldozattá válás megelőzése.
5. Finanszírozás, média.
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Települési szinten kiemelkedő bűnmegelőzési tevékenységet végző szervezet:
2005. óta működő Ecsegfalvai Polgárőrség Közhasznú Szervezet. Működési köre:
bűnalkalmak korlátozása, bűncselekmények megelőzése, közrend, közbiztonság védelem,
mentés, katasztrófa-elhárításban részvétel, önkéntes tűzoltás.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Dévaványai Rendőrőrsének tájékoztatása alapján 2017. évre
vonatkozóan Ecsegfalván gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövető nem volt.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés
keretében a következő feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek
részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb):
Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület:
Hagyományőrző-, kézműves foglalkozásokat, szórakoztató-, játékos vetélkedőket szervez.
Segítséget nyújt az önkormányzatnak a gyerekek nyári napközi szervezésében.
Részt vesz a falu szépítésében.
Az egyesület munkájával igyekszik vonzóvá tenni céljait és tevékenységét.
Nagycsaládosok Egyesülete Közhasznú tevékenységet folytat: gyermekes családok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése, családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok
védelme, családsegítés, gyermek és ifjúságvédelem érdekképviselete érdekében.
Folyamatosan segítik a rászoruló családokat élelmiszer-és ruhaosztással.
Kirándulásokat színházlátogatásokat szerveznek a nagycsaládban élő gyerekek számára.
Ecsegfalvai Polgárőrség Közhasznú Szervezet:
A lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűnés baleset-megelőzési, gyermek – és ifjúságvédelemi, valamint környezetvédelmi céllal
megalakult civil szervezet. A munkájuk nagy részét a községben történő éjszakai járőr
szolgálat teszi ki, de felkérésre vagy együttműködéssel állami, önkormányzati rendezvények,
megemlékezések, ünnepélyek rendezésében segítőként is részt vesznek.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a jövőre vonatkozó javaslatait tegyék meg, illetve
beszámolót fogadják el.
Ecsegfalva, 2018. április 20.
Czene Boglárka
jegyző megbízásából:
Vilmánszki Jánosné
igazgatási ügyintéző
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A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival
való együttműködés tapasztalatai) az átfogó értékelés tartalmi elemét képezi, melyről a
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, valamint a Védőnői
Szolgálat a 2018. április 24. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre önálló részletes
beszámolót készített.

Határozati javaslat:
____/2018.(IV.24.) Kt.hat.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló 2017. évi beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (5600
Békéscsaba, József A. u. 2-4.) részére küldje meg.
Felelős:

Czene Boglárka jegyző

Határidő: 2018. május 31.
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