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Pécel Város Önkormányzat
Képviselı-testületének értékelése Pécel Város 2009. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
tevékenységérıl

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96.§. (6). bekezdésében foglaltak
alapján Pécel város gyermekvédelmi helyzetét az alábbiakban értékeli:
1.
Pécel Budapest agglomerációjához tartozó, annak dél-keleti részén elhelyezkedı 14
éve városi rangú település. Továbbra is jellemzı a városra a népesség növekedési tendencia
és folyamatosan jelentkezı infrastrukturális szükséglet igény, ami a beköltözık azon igényét
mutatja, hogy szeretnének egy jól élhetı településen élni.
A gyors ütemben zajló örvendetes – a népességszámot és lakásszámot egyaránt érintı –
gyarapodással ugyanakkor nem tudott lépést tartani továbbra sem a munkahelyteremtés, az
intézményi kapacitásbıvítés (kivéve az óvodai és általános iskolai férıhelyek számát), illetve
az egyéb alap- és középfokú funkciók fejlesztése. Ennek megfelelıen a város agglomeráción
belüli relatív helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy Pécel alap- és még inkább középfokú
funkciógazdaságát tekintve ma még elmarad a hasonló nagyságrendő, népességszámát
tekintve dinamikusan növekvı agglomerációs településektıl.
Továbbra is jellemzı a budapesthez való hagyományos kötıdés, a népesség növekvı hányada
továbbra is a fıvároshoz kötıdik a munkahelyek mellett az alapvetı szolgáltatások
igénybevételét illetıen is, tekintettel a nem kellı színvonalú helyi szolgáltatásokra.
Nem javult a helyi foglalkoztatás, a város munkaképes lakosságának csekély hányadát
foglalkoztatja helyben. A gazdasági válság hatására Pécelen is szőnt meg több embert
foglalkoztató vállalkozás. A jellemzıen magasan kvalifikált lakosság értékteremtı képessége
is a fıvárosi cégek gyarapodásához járul hozzá a helyi vállalkozások bıvülése helyett. A
város gazdasági potenciája elsısorban az Ipari Parkban koncentrálódott az eddigiekben is.
A város reménnyel tekintett az MO autópálya város határában megépült szakaszának
gazdaságélénkítı, befektetıvonzó hatása elé, és a befektetık ösztönzésére az Ipari Parkhoz
fizikailag kapcsolódó gazdasági hasznosítású területet jelölt ki az elmúlt évben. Ennek hatását
2009. évben a város még nem érezte. Viszont a már hivatkozott gazdasági válság hatásaként a
fejlesztési folyamatok lelassultak, egyéb hatásaival pedig várhatóan a jövıben is kell
számítani.
A város – fejlesztési források hiányában – az eddigiekben nem tudott elegendı figyelmet
fordítani azokra az építészeti és természeti környezeti adottságokra és értékekre, amelyek
megalapozhatják fejlıdésének új lehetséges turisztikai és rekreációs irányát. Pályázati
forrásból és önerıbıl a közeljövıben megújul a város központja.
A város turisztikai termékké fejlesztett vonzerıkben szegény, holott annak alapadottságait
(táj-, természeti környezet, kastély) tekintve gazdagnak mondható. Az ilyen jellegő
fejlesztésekhez és a helyi lakosság életminıségéhez is nagyban hozzájáruló kiegészítı
szolgáltatások (vendéglátó helyek, szálláshelyek) sem számban, sem színvonalban nem
kielégítık.
A város népességmegtartó képességét befolyásoló tényezıi egyrészt intézményi, másrészt
lakókörnyezeti vonalazásúak. A város alapfokú intézményei közül a legnagyobb elégtelenség a
bölcsıde férıhelyek hiányában mutatkozik, annak ellenére, hogy a közel 50 éves bölcsıde
épület teljes felújításra került és megkezdte mőködését egy egyházi bölcsıde is. Az
Önkormányzat egy új bölcsıde létesítésén fáradozik. Pályázati forrás bevonásával tervezzük a
kérdést megoldani. Az óvodai ellátás „többszektorúvá” vált.
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Jelen van magánóvoda, két egyházi óvoda és három önkormányzati óvoda. Jelenleg az
igényeket lefedi. Ugyanakkor az általános iskolai ellátás színvonala minden tekintetben
kielégítı (két önkormányzati és egy egyházi fenntartású általános iskola mőködik).
A középfokú oktatási intézmények közül egy megyei, egy helyi önkormányzatai mőködtetéső.
Ezek az intézmények jelenítik meg Pécel városi, középfokú funkcióját.
Továbbra is cél elsısorban egy bölcsıde építése, valamint a két régi típusú önkormányzati
óvoda újjal történı kiváltása, amely hosszabb idıre megoldaná a jelentkezı igényeket. Az
Önkormányzat mellett jelentıs az egyházak intézményfenntartó képessége ill. bıvítési
fejlesztési tervei (a református egyház általános és középiskolát szeretne létrehozni).
A város szociális és egészségügyi ellátásához kapcsolódó háttérfeltételei alapfokú szinten
megfelelık, ugyanakkor szakorvosi rendelıintézet hiányában a lakosság térségi függısége
igen erıs. Reményeink szerint a jövıben megoldható lesz további kihelyezett szakorvosi
rendelés, valamint bekapcsolódás a XVII. kerület szakorvosi ellátórendszerébe.
A lakosság életnívóját befolyásoló kommunális infrastruktúra ellátottság tekintetében a
városban a helyzet kielégítı, egyedül a csapadékvíz elvezetés területén mutatkozik a
hiányosság a kivitelezés szintjén.
A lakókörnyezeti jellemzık közül a legnagyobb hiányosság a közhasználatú zöldfelületeket,
játszótereket illetıen jelentkezik, ami – tekintettel a többnyire fiatal családokból álló új
népességre – jelentısen befolyásolja a város élhetıségét.
A városba beköltözık jelentıs többségének identitása (családi és közösségi
kapcsolatrendszere) még a korábbi lakóhelyéhez kötıdik. Jelenleg sem a helyi szolgáltatások
színvonala, sem a városi épített környezet minısége sem segíti kellı mértékben a Pécelhez
kötıdés erısítését. Gyakorlatilag nincs információ azokról a családokról, akik nem
jelentkeznek be Pécelre, gyermekeiket korábbi lakóhelyükön járatják óvodába, iskolába,
vesznek igénybe orvosi szolgáltatásokat.
(forrás: Pécel Város Integrált Városfejlesztési Stratégia)
Pécel lakosainak száma 2000-tıl folyamatosan emelkedik, amely jelenleg 15.030 fı. Az elızı
évi létszámemelkedés: 237 fı volt, még 2008-ban 236 fı, tehát a város lakosainak száma
továbbra is emelkedik, az építkezések lassulásával azonban üteme csökken.
Folyamatosan fejezıdnek be a lakóház építések, illetve folyamatos a beköltözés. Városunkban
tovább folytatódnak a telekeladások, illetve épülnek lakóparkok, valamint egy nagyobb
lakásszámból álló építkezés körvonalazódik, mely befejezése esetén nagyobb arányú
lakosságnövekedés várható, melyben természetesen kiskorú gyermekek száma is jelentısen
fog növekedni.
Változatlanul gondot jelent majd a szocio-infrastrukturális helyzet, egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás területén.
A város népességének alakulását mutatja az alábbi táblázat:
2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

2.309 2.328 2.440 2.480 2.514 2.569 2.601
0-14
641
626
651
687
728
769
632
15-18
7.825 7.895 8.247 8.355 8.535 8.732
8.820
19-60
1.081 1.132 1.189 1.228 1.271 1.308 1.375
61-70
775
767
767
797
800
813
815
71-80
327
346
377
392
417
407
413
81-tıl
Összesen 12.949 13.109 13.638 13.903 14.224 14.557 14.793

2009 Növekedés
20082009
2.666
65
780
11
8.930
110
1.424
49
811
-4
419
6
15.030
237
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A bemutatott adatok jól mutatják a város létszám-specifikumát, mely szerint számottevı
összességében a 0-18 életév közöttiek létszáma.
Kiemelkedik a 0-14 éves korosztály létszáma, amely változatlanul jelentıs feladatot ró
Önkormányzatunkra, így a bölcsıdei férıhelyek kihasználtsága meghaladja a
teljesítıképesség határát. A helyzet az egyházi ill. magán intézmények belépésével némileg
javul, fıleg óvodai szinten..
A 2007. augusztusában átadott korszerő Szemere Pál Általános Iskola egyrészt megoldást
jelent az iskolás korosztályok vonatkozásában, de emellett bıvíteni kell a Petıfi Sándor
Általános Iskolát is. Jelenleg a Szemere iskola kihasználtsága nem teljes. Az iskolában
mőködik jelenleg három óvodai csoport, valamint egy alapítvány által mőködtetett
gyermekház.
A fentebb jelzett létszám-emelkedési tendencia, a folyó építkezések és telekeladások elıre
vetítik az igényt az oktatási, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátások bıvítése irányában, melynek rendkívüli akadálya a város nehéz anyagi helyzete.
A munkanélküli helyzet az elmúlt évhez képest rosszabbodást mutat. Városunkban 2009-ben
301 fı volt a regisztrált munkanélküliek száma. 2009-ben közülük átlag 22 fı vett részt
közcélú foglalkoztatásban. Már erre az évre is jelentısen megemelte az önkormányzat a
foglalkoztatási keretet.
Továbbra sem változott viszont, hogy a létszám jelentıs része tartós munkanélküli, valamint
megjelentek a magasabban képzett munkanélküliek. A tartós munkanélkülieknek nagyon nehéz
az elhelyezkedés, ellátásukat az Önkormányzatnak meg kell oldani, illetve életmódjukban,
életvitelükben számos nehézség, probléma jelentkezik, gyerekeikkel kapcsolatosan több
iskolai, illetve gyámhatósági intézkedésre is sor került.
Jelen van a kisebbség körében is a munkanélküliség, mely elsısorban képzettségük hiányára
vezethetı vissza. A 2006-ban megalakult Kisebbségi Önkormányzat akciótervet készített a
munkanélküliség, a rossz lakáshelyzet, a lakbérelmaradások felszámolása érdekében. A
Kisebbségi Önkormányzat pályázati lehetıségekkel igyekszik a helyzeten javítani.
Az év a válság hatására 2009. évben negatív irányú elmozdulás volt. Jelen van a fekete
foglakoztatás, ill. a nehéz gazdasági helyzet ellenére a munkavállalási szándékkal is sok
esetben probléma van. A munkanélküli személyek aktív igénybevevıi a városi szociális
ellátórendszernek, illetve családi helyzetüknél fogva a gyermekjóléti ellátó-rendszernek is.
Családjuk körében gyerekeik esetében jellemzı az elhanyagolás, a gyermekek magatartási
problémái.
Több személy esetében veszélyeztetı tényezı a szülı vagy szülık életvitele is.
2. Pécel Város Önkormányzata a Gyvt. 15. §-ban foglaltak alapján rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyámhivatal által
gyermektartásdíj megelılegezést és otthonteremtési támogatást pénzbeli ellátásként biztosít,
valamint helyi támogatásként a sérült gyermekek részére, azok speciális képzéséhez nyújt
hozzájárulást, valamint óvodáztatási támogatást.
A Gyvt. 15. §. (2) bekezdésben foglalt ellátások közül gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a
gyermekek napközbeni ellátását biztosítja Pécel Város területén lakó és rászoruló kiskorúak
és szüleik részére.
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A fenti ellátásokat Pécel Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendelete
biztosítja.
Pénzbeli támogatás:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
Az elmúlt évben ezen támogatásban 94 család részesült, összesen 665.000,-Ft értékben,
amely 100 %-ban az Önkormányzatot terhelı kiadás volt. Az elmúlt évhez képest jelentıs
emelkedést mutat.
Ez az adat természetesen csak a gyermekeket nevelı szülık támogatását mutatja, azonban az
átmeneti segélyt kérık között is található gyermekes szülı.
A támogatási cél: fıleg beiskolázáshoz, beteg gyermek gyógyszereinek kiváltásához és kórházi
ápolás esetén látogatásának útiköltségéhez segítség.
A kérelmezık elsısorban munkanélküliek, alacsony jövedelmőek, olyan családok, akik
átmenetileg, vagy tartósan (pl. téli magas rezsi költség miatt) alkalmanként pénzzavarba
kerülnek.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasítása ezen évben nem volt.
Pécel Város Képviselı-testülete azon családok részére, amelyben halmozottan sérült gyermek,
vagy súlyos betegsége miatt állandó orvosi kezelésre szoruló gyermek él speciális
gyermekvédelmi támogatás nyújt.
2009. évben a speciális gyermekvédelmi támogatásban részesülık száma 6 fı volt, a
támogatás mértéke egyedi elbírálás alapján 5.000,-Ft és 30.000,-Ft között volt.
2009. évben erre a célra 837.000,-Ft került kifizetésre, ez az összeg teljes egészében az
Önkormányzatot terhelı kiadás.
Természetbeni ellátások:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık száma:
2009. évben 371 fı gyermek volt, amely 166 családot jelent. Ez a kedvezmény a vonatkozó
jogszabály alapján 2006. 01. 01-tıl nem pénzbeli, hanem természetbeni támogatásnak
minısül, ami elsısorban normatív gyermek-étkeztetés, valamint külön jogszabályban
meghatározott egyéb kedvezmények pl. tankönyv kedvezmény, stb.
Normatív étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülıknél az
alábbiak szerint kell biztosítani:
- bölcsıdés, óvodás, és az általános iskola 1-7 évfolyamán tanuló gyermekek esetén: az
intézményi térítési díj 100 %-át
- az elızıekben nem említett (felsı tagozatos, középiskolás, stb.) gyermek esetében
50 %-át.
Ennél a támogatási formánál a törvényben meghatározott idıpontokban pénzbeli támogatás
is jár a kedvezményben részesülıknek, 2009. évben a törvény ezt két alkalommal írta elı, ami
gyermekenként és alkalmanként 5.800,-Ft – 5.800,-Ft volt.
Összesen 4.332.600,-Ft került folyósításra, ez az összeg teljes egészében állami támogatás,
tehát az önkormányzatnak ez nem volt kiadás, ami szintén erıteljes emelkedést mutat az
elızıekhez képest.

5

Az év folyamán 9 kérelem került elutasításra, illetve megszüntetésre. Elutasításra azért, mert
a feltételek nem feleltek meg a jogszabályi elıírásoknak (általában értékhatár túllépése). A
megszüntetésre azért került sor, mert a kiskorúak kikerültek a szülı háztartásából, ill.
lakcímváltozás történt.
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete természetbeni ellátásként étkeztetési
térítési díjkedvezményt biztosít a helyi szociális rendeletben foglaltak szerint, a gyermekeket
oktató, vagy nappali ellátást biztosító intézményben (bölcsıde, óvoda) fizetendı étkeztetéshez
a család szociális és lakáskörülményei figyelembevételével. Az étkezési térítési kedvezmény
100 %-ban az Önkormányzatot terhelı kiadás volt.
Önkormányzatunk százalékos arányban intézményi térítési kedvezményt biztosított a rászoruló
gyermekek részére. Összesen 73 gyermek részesült különbözı 25-30-50-100 %-os arányban
támogatásban 652.000,-Ft összegben, amely teljes egészében az Önkormányzatot terhelı
kiadás volt. Egy fıre átlag 8.931,-Ft támogatás jutott. Az elmúlt évhez képest a kifizetett
összeg csökkent.
Szükségesség vált a helyi rendelet kiegészítése, mert a szakorvosi igazolással igazolt
felszívódási zavarokkal, ételallergiával, diabétesszel küzdı gyermekek intézményi napközbeni
ellátáshoz kapott normatív állami támogatást a szülık nem tudták igénybe venni. A módosítás
alapján az oktató intézmény szerzıdést kötött olyan külsı étel ellátó szolgálattal, akik
biztosítani tudják a speciális étkeztetést.
Ezáltal 5 kiskorú részesült térítési díjkedvezményben. A kedvezmény megegyezik a normatív
alapon biztosított állami kedvezmény összegével, tehát önkormányzati költségvetést nem
igényel ez a támogatási forma.
Óvodáztatási támogatás:
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény bevezette
az óvodáztatási támogatást a halmozottan hátrányos helyzető szülık részére.
Halmozottan hátrányos helyzető az a szülı aki: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül+vállalja saját nyilatkozata alapján, hogy legfeljebb az általános iskola 8. osztályát
végezte el+gyermekét 4-ik életévének betöltéséig beíratta óvodába és gondoskodik a gyermek
rendszeres óvodába járásáról.
9 kérelem érkezett, melyek felfüggesztésre kerültek, mert a jogszabály értelmében
meghatározott rendszeres óvodai nevelésben való részvétel idıtartama alapján pénzbeli
folyósításra nem voltak jogosultak a kérelmezık.
A gyermekek étkeztetése a 2 bölcsıdében, 3 önkormányzati és 2 egyházi óvodában, valamint
2 önkormányzati és 1 egyházi iskolában és 2 középiskolában történik.
A fızés városi szinten 3 konyhában történik tekintettel a megvalósult konyhai integrációra,
ami elısegíti a gazdaságosabb ellátást. Ezt a célt szolgálta továbbá a 2007-ben bevezetett
egységes élelmezési közbeszerzési rendszer, valamint városi élelmezésvezetı munkába
állítása, mely által megvalósult a konyhai integráció. Az egyházi intézmények részben külsı
szállítóval, részben a városi konyhából biztosítják a gyermekek étkeztetését.
3. Pécel Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek napközbeni ellátását
biztosítja.
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A gyermekjóléti szolgáltatást a Családsegítı-és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja
az Önkormányzat, amely intézmény 2000. januárja óta mőködik, végleges mőködési
engedélyét 2003-ban kapta meg (a Gyermekjóléti Szolgálat 2002. óta rendelkezik
határozatlan idejő mőködési engedéllyel).
A korábbiakban jelzett mőködési és személyi anomáliák megoldódni látszanak. Az intézményt
2007 októbere óta vezetı kolléganı átszervezte az intézmény szervezetét, munkájukat a
szakmaiság jellemzi, melyet a csöppet sem ideális technikai, tárgyi és nem utolsósorban a jogi
normáknak nem megfelelı személyi feltételek között végeznek. A meglévı személyi állomány
végzettsége megfelel az elıírásoknak.
Az intézményt szakvizsgázott általános szociális munkás vezeti, aki hosszabb idejő vezetıi
gyakorlattal is rendelkezik.
A gyermekjóléti szolgáltatásban egy fı általános szociális munkás és két fı szociálpedagógus
látja el a feladatokat. A családsegítıben kı fı családgondozó dolgozik. Az intézmény
tevékenységéhez tartozó házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés lebonyolításában,
végrehajtásában három fı gondozónı vesz részt. Az intézmény munkáját egy fı klinikai
szakpszichológus (heti 4 órában) és egy fı ügyvéd, jogtanácsos (kéthetenként 4 órában) segíti.
A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat részben önálló költségvetési intézmény
keretében biztosítja. A gyermekjóléti munkacsoportot három fıfoglalkozású, szakirányú
felsıfokú végzettségő munkatárs alkotja.
Az ellátás feltételeiben történt változások:
Az új helyre költözéssel jobb körülmények között dolgozhatna, rendelkezésükre áll egy
interjúszoba játékokkal, két elektromos kerékpár a könnyebb közlekedés érdekében.
A Szemere Pál utca 27. alatti új intézményi helyen kialakításra került egy konyha, amely nagy
segítség a csoportok szervezéséhez, a gyermekeknek szervezett foglalkozások színvonalas
lebonyolításához.
Új szolgáltatások bevezetése:
Két új szolgáltatással bıvült az intézmény tevékenysége: a házi gyermekfelügyelettel és a
kapcsolattartási ügyelettel, amely igény esetén, szombati napokon mőködik.
Az intézmény ad helyet a pártfogó felügyelı Petike János ügyeletének, aki 2009. november óta
látja el Pécel területén ezt a tevékenységet.
Nagy elırelépés a szeptembertıl bevezetett iskolai gyermekvédelmi felelısi státus az általános
és középiskolákban.
A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége 2009-ben:
Alapellátásban gondozott gyermekek száma: 58 gyermek, 36 család
Lezárt eset: 15
Védelembe vett gyermekek száma: 27 gyermek, 18 család
Ebbıl tárgyévben védelembe vett: 6 fı
Átmeneti nevelésben lévı gyermekek száma: 46 fı
Ebbıl tárgyévben átmeneti nevelésbe vett: 4 fı
Eseti ügyek: 55
Esetkonferenciák száma: 16 alkalom
Tárgyalásokon való részvétel: 81 alkalom
Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés: 4 alkalom
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Családlátogatások száma: 425 alkalom
Környezettanulmány készítése: 57 esetben
Prevenciós célú foglalkozás, program: 35 alkalom
A gyermekjóléti szolgáltatásban részesülı gyermekek száma (összesített adat, a programok
résztvevıi, támogatásban részesülık is): 644 fı
A gyermekjóléti szolgálathoz küldött jelzések és a veszélyeztetettség okai:
A gyermek környezetébıl (család, kortárs közösség) jövı ártalmak: pszichés-és fizikai
bántalmazás, bizonytalanságban, félelemben tartás, érzelmi elhagyatottság, fizikai
elhanyagolás, éhezés, nem megfelelı környezet, ruházkodás.
Szocializációs hiányosságok a családban, nevelési elhanyagolás, ellátottság hiánya, nem az
életkornak megfelelı bánásmód, a nevelés hiánya, következetlenség, érték nélküli attitőd.
A gyerek, gyerek általi veszélyeztetése, iskolakerülés, beilleszkedési zavarok, magatartási
problémák, trágár beszéd, brutalitás, agresszió.
Fizikai bántalmazás a családon belül, kapcsolati, életvezetési problémák, csak a mának élés,
lakhatási lehetıség elvesztése.
Ezekben az esetekben a családnak, vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe került anyáknak és
gyermekeiknek átmeneti elhelyezést keres a Szolgálat és így oldják meg a válsághelyzetet.
Az okok között szerepelnek a pszichiátriai betegségek, a szülık teljes érdektelensége az iskolai
problémák tekintetében.
Sajnos egyre több esetben jelentkeznek anyagi problémák: élelmezéssel, gyógyszer
kiváltásával, lakhatással, közüzemi tartozással kapcsolatosan.
Ennek enyhítésére a Szolgálat közremőködésével 102 védett fogyasztóként nyilvántartott
család kapott összesen 3.500.000,-Ft ELMŐ jóváírást 2009-ben.
A szülık elutasító magatartása, az együttmőködés hiánya is gyakori oka a veszélyeztetettség
kialakulásának.
A védelemben lévı gyermekek családja, ha elköltözik, nem találhatóak, eltőnnek mind az
iskola, mind a gyermekvédelem látókörébıl. A gyerekek itt-ott feltőnnek, garázdák, félelemben
tartják a járókelıket és a kisebbeket. Hatékony rendıri fellépés kellene.
Az átmeneti elhelyezéshez vezetı okok:
A védelembe vétel nem mindig vezet eredményre a következı okok miatt:
anyai, szülıi alkalmatlanság, elhanyagolás, bántalmazás, szülıi, párkapcsolati probléma,
szenvedélybetegség, iskolai problémák, iskolapszichológus-hiány, lakhatásra alkalmatlan
környezet, reménytelen szegénység.
Szociális válsághelyzetben lévı anyák segítése:
Ügyintézés, anyagi támogatás intézése a szükséget szenvedı várandós anyának, a nem kívánt
terhesség megelızése érdekében a védekezı eszköz beszerzésében segítségnyújtás.
Örökbeadásra való felkészítés, környezettanulmány készítés örökbefogadási ügyekben.
Tápszer, bébiétel, babakelengyével történı ellátás adományokból.
Szükség esetén anyaotthon keresése, elhelyezés segítése, utógondozás.
Megoldandó probléma, amikor elıfordul, hogy a várandós anya elutasítja a védınıi és a
családgondozói segítséget, elzárkózik, pedig tudjuk, hogy veszélyeztetett a magzata.
Családjukból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása
A gyermekek visszagondozása érdekében, többek között a körülmények javításában segít a
Szolgálat. Emellett még: munkahelykeresés, közvetítés, kérelmek megírása, ügyintézés
segítése, közvetítés megfelelı szervekhez: Vöröskereszt, pszichiátriai kezelés,
alkoholproblémák kezelése.
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A legtöbb esetben a szülık nem hajlandók a változtatásra, a gyermekeikkel való
kapcsolattartás sem rendszeres. Az intézmény kapcsolattartási ügyeletén rendszeresen
találkozik néhány család úgy, hogy a nevelıszülı elhozza a gyerekeket, és itt együtt lehetnek a
vérszerinti szülıkkel és az otthon élı testvérekkel.
Jelzırendszer mőködésének tapasztalatai
A jelzırendszer tagjai közül sokan egyáltalán nem teljesítik jelzési kötelezettségüket, vagy
nem vállalják írásban a jelzést, csak szóban.
Legtöbb jelzés az oktatási-nevelési intézményektıl érkezik, az együttmőködés megfelelı, a
Szolgálat minden esetben tájékoztatja a jelzırendszeri tagokat a kapcsolatfelvételrıl és a
gondozásba vételrıl.
A jelzések többsége az iskolai hiányzásokról, az iskolán belüli kifogásolt magatartásról szól.
Védınıi jelzések többnyire akkor érkeznek, amikor a család nem együttmőködı, vagy
elköltözött és nem tudják az új címét.
A rendırségtıl szinte soha nem jön jelzés, pedig jelzési kötelezettség lenne, ha családi
problémákhoz hívják ıket és ott gyermek tartózkodik.
Az egyik gyermekorvos rendszeresen küld jelzést, a másik sohasem, a Szolgálat megkereséseit
elutasítja, nem érdekli a gyermekvédelemmel való együttmőködés, az általunk kötelezıen
kitöltendı dokumentáció elkészítésében sem együttmőködı.
A gyámhatósággal és a gyámhivatallal az együttmőködés megfelelı.
A Pécelen mőködı Polgárırséggel jó a kapcsolat, felkérésre szívesen közremőködnek a
problémák megoldásában.
Felügyeleti szervek, engedélyezı hatóság megállapításai:
Az új helyre költözés és a két új tevékenység bevezetése nyomán az engedélyezı hatóság
megelégedéssel adta ki a mőködési engedélyt, a személyi feltételeket fejleszteni javasolta, a
tárgyi feltételeket elégségesnek vélte.
Szakmai ellenırzés a Szolgálatnál 2009-ben nem volt.
Szabadidıs programok:
A Szolgálat 2009-ben egy nagyszabású Családi juniálist szervezett közösen a Horgász
Egyesülettel. Több száz család és gyermek részesült az adományokból : zsíros kenyér,
édesség, tejtermék, fagylalt, ingyen ebéd, üdítık, stb. Ezen kívül kézmőves foglalkozáson,
fızıversenyen, színvonalas mősoron, játékos vetélkedıkön, ingyenes lovagláson vehettek
részt.
Karácsony elıtt két, gyermekeknek szervezett foglalkozást tartottak, az egyik kézmőves
foglalkozás, díszkészítés volt, a másik, mézeskalácssütés, mindkét programukon sok gyermek
és szülı vett részt.
Megalakítottak két munkacsoportot Együtt a gyermekekért néven, az egyikben a bölcsıdei,
óvodai gyermekvédelmi felelısök, védınık és a gyermekorvos(ok), a másikban az általános és
középiskolai gyermekvédelmi szakemberek tevékenykednek a munka jobbá tétele és a
hatékonyabb információ áramlás céljából. A mőködés nyomán hatékonyabb lett az
információáramlás és az együttmőködés.
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat jövıre vonatkozó megállapításai, javaslatai:
Megoldatlan, sürgıs megoldásra váró probléma a bandázás, csoportosan elkövetett
garázdálkodás, bőnelkövetés ( Pl. iskolák környékén a kisebbektıl pénz elvétele, kirablása,
zsarolása, hajléktalanok, ittas emberek ellen elkövetett rablások, bántalmazások, fıleg a
vasútállomás környékén.)
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Az iskolák nagy problémája, hogy eszköztelenek az adott esetben osztályközösségeket
szétromboló problémás gyermekekkel szemben, a szülık ellenállása és a gyerekek
fékezhetetlensége miatt.
Nagy szükség lenne egy azonnali segítési lehetıségre, akár krízissegéllyel, akár élelmiszer
adománnyal.
A Szolgálat 2009-ben is fogadott és továbbított magánszemélyek felajánlása által hozzájuk
juttatott adományokat ( ruha, bútor, játék, stb.)
A rendırséggel való együttmőködés sajnos nem hatékony, a Szolgálat megkereséseire nincs
érdemi változás, a jelzési kötelezettségüket sem teljesítik.
Az óvodavezetı javasolja, hogy az étkezési segély (feltehetıen a nyári gyermekétkeztetésre
kiosztott, a GYEA által biztosított konzerv) elosztása érdekében kérjék ki az ı véleményét is.
Nagy gond a gyermekpszichológus hiány, a kistérségi intézmény kapacitása nem elég, egy
iskolapszichológusra a városban már elengedhetetlenül szükség lenne.
A várandós anyák több esetben elutasítják a segítséget, a családgondozót és a védınıt sem
engedik be, ilyen esetekre is megoldást kellene találni.
A tanköteles, de az iskolát elkerülı túlkoros tanulók „ magántanulóvá tétele” nem jó
megoldás, a fiatal elszigetelıdik, nem tanul tovább, potenciális munkanélkülivé válik. Évek
óta szorgalmazunk egy speciális iskola létrehozását, amely egyben felzárkóztat és szakmát is
ad, ennek eredményeképpen nem kallódnának el ezek a fiatalok.
2009-ben a gyámhatóság adati alapján 309 fı veszélyeztetett kiskorút tartottak nyilván. Az
elızı évhez képest ez szerény létszámcsökkenést mutat. Változatlanul az anyagi okokból
veszélyeztetettek száma a legjelentısebb, 177 fı, ami az elızı évhez képest mutatja a családok
egyre romló anyagi helyzetét. Környezeti okból 48 fı, egészségügyi okokból 7 fı, a szülık
életmódja, alkoholizmusa miatt 9 fı, a lakáskörülményei 53 gyermeket veszélyeztetnek. A
veszélyeztetetett gyermekek 113 családban élnek.
Sajnálatos módon egyre inkább találkozunk a szülık deviáns magatartásával, és életvitelével
és ami külön aggasztó a családok egyre romló anyagi helyzete, amely marginálisan
determinálja a kiskorúak élethelyzeteit, s komoly,esetenként megoldhatatlan feladat elé állítva
a segítésre, támogatásra hivatott szerveket.
A gyermekek napközbeni ellátásaként az önkormányzat a családban élı gyermekek
életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását,
étkeztetését szervezi és biztosítja azon gyermekek számára, akiknek a szülei, nevelıi
valamilyen ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Városunkban a gyermekek napközbeni ellátása megoldott. Az önkormányzat által fenntartott
bölcsıdében 42 fı gyermeket, valamint egyházi bölcsıdében 15 gyermeket, a három
önkormányzati és két egyházi óvodában 514 fı gyermeket, a két önkormányzati és az egyházi
általános iskolában 1.149 fı gyermeket látnak el. A gimnáziumban és a szakközépiskolában
796 fı gyermek tanul, melybıl 245 fı péceli.
Pécel Város Önkormányzata szőkös anyagi helyzete miatt továbbra sem mőködtet helyettes
szülıi hálózatot, ami a krízishelyzet fellépésekor komoly problémát jelenthet.
Az önkormányzat anyagi lehetıségeinek függvényében jövıbeni feladat lehet a helyettes szülıi
hálózat megszervezése, mőködtetése.
A nyári óvodai-iskolai szünetben civil szervezetetek és alapítványok mellett az önkormányzat
is mőködtetett nyári táborokat.
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2009-ben önkormányzati költségvetési összegbıl történt a gyermekek nyári foglalkoztatása,
valamint a rászoruló gyermekek pályázati alapból történı étkeztetése.
A gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó nappali ellátást biztosító intézmény a
Napsugár Bölcsıde, amelynek 2009-ben az engedélyezett férıhelyszáma 35 fı lett.
Feltöltöttsége 120 %, többen vannak várakozó listán. Az intézmény beintegrálásra került
Pécel Város Egyesített Gyermekintézményeibe. Az integrációval egyidejőleg került sor az
intézmény új mőködési engedélyének kiadására.
Sajnálatos módon csak ideiglenes mőködési engedélyt kapott az intézmény 2009-ig, mely
szerint megtörtént a felújítás és az engedélyezett létszámot is 35 fıben határozta meg a
mőködést engedélyezı hatóság. 2009-ben évben a bölcsıde megkapta a végleges mőködési
engedélyét. A bölcsıdébe történı felvételrıl egy bizottság dönt, tagjai az intézményegységvezetı, a védınık, a gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyámhatóság képviselıje. Megoldás
egy új, a jogszabályoknak megfelelı gyermekintézmény lenne.
A városnak jelenleg nincs más, a településen mőködı intézménnyel ellátási szerzıdése a
gyermekek és családok átmeneti ellátásának biztosítására. Az esetlegesen felmerülı igények
egyedi úton, szakmai kapcsolatrendszerek segítségével oldódnak meg.
4. Hatósági intézkedések
Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részérıl a jegyzı látja el a gyámhatósági
hatáskört a gyermekek védelmérıl és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetérıl és illetékességérıl szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben
foglaltak figyelembe vételével.
Pécel Város Polgármesteri Hivatalában 1 fı szociálpedagógus végzettségő kolléga látja el a
gyámhatósági hatáskört a Szociális-, Gyám-és Egészségügyi Iroda szervezetén belül.
2009-ben a gyámhatóság 4 gyermek védelembe vételét rendelte el, részben a gyermeknek
(rossz társaságba kerülés, iskolai problémák, iskolai órák zavarása, szünetben verekedés),
részben a szülıknek (italozó életmód, szülıi oda nem figyelés) felróható magatartás miatt.
Mindegyik esetben a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat jelzésére indult az eljárás. 3
esetben került sor védelembe vétel megszüntetésére.
2009. december 31-vel a védelembe vett gyermekek száma 20 fı volt, ez 16 családot jelent.
A felülvizsgálatoknál egy család esetében, ahol 3 gyermek volt, szüntette meg a gyámhatóság
a védelembe vételt. A többi esetekben a védelembe vétel fenntartására került sor, mert az
alapproblémák sok esetben még mindig fennállnak, de örömteli, hogy néhány gyermek és
szülı hozzáállása javulást mutat, és ha ez a tendencia marad, akkor 2010. évben ezekben az
esetekben a védelembe vétel megszüntetésre kerülhet.
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 1 gyermek esetében került sor. A gyermek sorsát a lakóhelye
szerint illetékes gyámhivatal családbafogadással rendezte.
5.. Gyámhivatal tevékenysége:
Pécel Városában 1997. novembere óta mőködik gyámhivatal. 2003. április 01-ig Pécel Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önálló osztályaként Pécel, Kossuth L. u. 18. szám alatt.
Jelenleg Pécel Város Önkormányzat Szociális, Gyám- és Egészségügyi Iroda szervezetében
önálló csoportként mőködik Pécel, Kossuth tér 1. szám alatt.
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A gyámhivatal illetékességi területén a Gyvt 109-117. §-ban foglaltak szerint látja el
feladatait.
A gyámhivatal illetékességi területe 2009--ben Pécel városára és Isaszeg városra vonatkozott.
A gyámhivatal korábban kihelyezett ügyfélfogadást tartott az Isaszegi Polgármesteri
Hivatalban, melyet 2008. októberében átmenetileg megszüntettünk személyi problémák miatt.
A gyámhivatal 1 fı vezetıbıl, aki egyúttal a Szociális Gyám- és Egészségügyi Iroda vezetıje
is, 2 fı ügyintézıbıl és 1 fı ügykezelıbıl és 1 fı hivatásos gondnokból áll. Mindannyian
rendelkeznek közigazgatási alapvizsgával. A gyámhivatal vezetıje és a 2 fı ügyintézı a
vonatkozó jogszabályok által meghatározott felsıfokú végzettséggel rendelkezik, valamint
mindannyian rendelkeznek közigazgatási szakvizsgával. A gyámhivatal állományából 3 fı
rendelkezik hivatásos gondnoki végzettséggel.
A gyámhivatal elhelyezési körülményei, infrastruktúrája minimális szinten biztosítja a
munkavégzés feltételeit.
A gyámhivatal az iratanyagokat önállóan iktatja, irattározza. A kiadmányozást a gyámhivatal
vezetıje végzi.
A gyámhivatal a Gyvt-ben meghatározott személyekkel, szervezetekkel tart fenn
munkakapcsolatot, így a teljesség igénye nélkül Közép-Magyarországi Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (amely hivatal a gyámhivatal szakmai
felügyeletét látja el), társ-gyámhivatalok, polgármesteri hivatalok és gyámhatóságok,
földhivatalok, városi- és megyei bíróságok, ügyészségek, családsegítı- és gyermekjóléti
szolgálatok, orvosszakértıi intézet, védınıi szolgálatok, orvosok, pszichiátriák, területi
gyermekvédelmi szakszolgálatok, oktatási intézmények, rendırség.
A gyámhivatal mőködésérıl az egyes ügycsoportokhoz szükséges nyomtatványokról, iratokról
Pécel Város Polgármesteri Hivatal honlapján keresztül is tájékoztatja az állampolgárokat.
A gyámhivatal 2009-ben 450 alapszámú ügyirattal dolgozott, amelyhez 1.346 alszámú ügyirat
tartozott.
A gyámhivatali határozatok száma: 358 db volt, a végzések száma: 157 db volt, a saját
hatáskörben módosított vagy visszavont határozatok száma: 5 db volt, a végzések száma pedig
1 db volt.
A gyámhivatal gyermekvédelmi intézkedései:
2009-ben nem került sor a gyámhivatal gyermek ideiglenes elhelyezésére. 6 gyermek átmeneti
nevelésbe vételét rendelte el a gyámhivatal, így 2009. december 31-ig 37 fı átmeneti nevelt
gyermeket tartott nyilván a gyámhivatal.
2009. december31-ig 1 fı tartós nevelt gyermeket tartott nyilván a gyámhivatal. A gyermeknél
a szülıi felügyeletet a bíróság jogerıs ítélettel megszüntette.
1 fı gyermek gyámságát hivatásos gyám, 34 fı gyermek gyámságát a nevelıszülı, 3 fı
gyermek gyámságát a gyermekotthon vezetıje látja el. A gyámok jogszabályi rendelkezés
szerint nyújtják be számadásukat a gyámhivatalba.
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2009-ben 1 fı fiatal felnıtt utógondozására és utógondozói ellátására került sor, mivel
nappali tagozaton folytatatta tanulmányait. A gyámhivatal 2 esetben szüntette meg az
utógondozást.
2009-ben otthonteremtési támogatásra egy kérelem érkezett a gyámhivatalhoz. A gyámhivatal
a kérelemnek helyt adott és a fiatal részére 1.710.000,-Ft otthonteremtési támogatás került
megállapításra és kifizetésre.
2009-ben 9 esetben indult eljárás gyermektartásdíj megelılegezésére vonatkozóan, mely 14
gyermeket érintett. Egy család esetében a kérelem elutasításra került. Két esetben
megelılegezésre került sor, mely 5 gyermeket érintett. Egy esetben került sor a folyósítás
felfüggesztésére. A megszőnt megelılegezések száma 5 db volt, amely 9 gyermeket érintett.
A 2009. december 31-én gyermektartásdíj állam általi megelılegezésben 16 gyermek
részesült.
2009-ben 12 gyermek családi jogállása rendezıdött. 10 esetben a gyámhivatalban felvett
teljes hatályú elismerı jegyzıkönyvvel, 1 esetben bíróság állapította meg az apaságot. Egy
esetben a gyámhivatal képzelt apa adataival rendezte a gyermek családi jogállását.
2009-ben a gyámhivatal 1 esetben adta az apaság vélelmének megdöntése iránti
perindításhoz való hozzájárulását.
A gyámhivatal 2009-ben egy esetben engedélyezett örökbefogadást.
2009-ben az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülık száma 10 fı volt.
2009. évben összesen 109 gondnokolt ügyeit intéztük a gyámhivatalban. Ezen belül 68 fı
cselekvıképességet kizáró, 41 fı pedig cselekvıképességet korlátozó gondnokság alatt áll.
Ezeken kívül 4 fı részére ideiglenes gondnokot rendelt a per lefolytatásáig a gyámhivatal.
A 109 gondnokolt közül 34 esetben látja el a gondnoki tisztet hivatásos gondnok gyámhivatalunk 1 fı fıállású hivatásos gondnokot foglalkoztat, 1 fı osztott munkaidıs
hivatásos gondnokot foglalkoztat -, a többi 75 esetben családtagot rendeltünk ki gondnokként.
A 109 gondnokolt közül 41 fı rendelkezik gyámhatósági fenntartásos betétkönyvvel vagy
forintszámlával, összesen 42.000.000,- Ft összegben.
Mind a 77 gondnok számadási kötelezettséggel tartozik, a gyámhivatal elbírálja éves és eseti
számadásaikat.
Az év végén fennálló gondnoksági ügyekben 44 gondokolt isaszegi, 65 pedig péceli volt.
Cselekvıképességet nem érintı gondnoksági ügyként eseti gondnokot rendeltünk 29 esetben:
ismeretlen helyen tartózkodó örökösök képviseletére, ismeretlen helyen tartózkodó
képviseletére, kézbesítésre, banki ügyintézéshez, peres eljáráshoz, hitelfelvételhez, vagyonos
gondnokolt képviseletére, ingatlan eladáshoz és megosztáshoz, vagyonos kiskorúak
képviseletére ingóság és ingatlan elidegenítéséhez.
2009. évben összesen 58 gyermek volt gyámság alatt az ı gyámságukat 39 gyám látta el –
testvéreknél ugyanaz a személy látja el a gyámi tisztet. Az év folyamán gyámrendelés 9
gyermeknél történt a szülık kiskorúsága, és a rendezetlen családi jogállás miatt.
Az év folyamán megszőnt 6 gyermek gyámsága nagykorúsággal.
174 gyermek rendelkezik ingó és ingatlan vagyonnal, illetve betétkönyvvel.
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A kiskorúak közül 6 ügyben hagyott jóvá a gyámhivatal ingatlan elidegenítést vagy vételt,
terhelt ingatlan szerzést, terhelést, közös tulajdon megszüntetés.
2009-ben 30 esetben volt szükség a kapcsolattartás szabályozására, határozattal befejezett
ügyek száma 26 db, egyezséggel befejezett ügy nem volt.
A bíróság által szabályozott kapcsolattartás esetében több alkalommal került sor végrehajtási
intézkedés megtételére. Nagyon érezzük a kapcsolatügyelet hiányát, amely sok esetben
segítséget nyújtana a kapcsolattartásnál. 2010. január 01-tıl a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat tevékenysége kapcsolatügyeleti tevékenységgel bıvült ki kistérségi szinten.
6. 2009-ben 9 esetben indult gyermektartásdíj állam általi megelılegezésére eljárás. Ez 14
gyermeket érint. Az ügyben a hozott határozatokat meg kellett küldenünk a Budakörnyéki
Ügyészség részére. Ügyészi óvásra nem került sor.
Pécel Város Jegyzıje 2009. évben ellenırizte Isaszeg Város Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálatának mőködését, valamint az Isaszegi Városi Bölcsıde mőködését, mint mőködési
engedély kiadó hatóság.
7. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. elıírásai alapján
Továbbra sem változtak a város jövıre vonatkozó feladatai, céljai, tekintettel arra, hogy az
elızı évi javaslatok közül az önkormányzat anyagi helyzete miatt szinte semmi sem valósult
meg.
A város szociális helyzetében, valamint gyermekvédelmi állapotában jelentısebb változás nem
következett be (talán a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkájának színvonalának
javulása, valamint létszámhelyzetének szerény javulása, a bölcsöde beintegrálása az
Egyesített Gyermekintézménybe, felújítása, ami anyagilag pozitívumot jelenthet, viszont
szakmailag némileg aggályos). Továbbra is gond, hogy a két önkormányzati általános iskola
vonatkozásában a gyermekvédelmi tevékenység kissé visszaesett, illetve jóval több „gazdája”
lett, tekintettel arra, hogy a korábbi évben megszőnt a fıállású gyermekvédelmi felelıs
státusza.
A város költségvetése lehetıvé tette, hogy 2009. szeptemberétıl félállásban a gyermekvédelmi
felelıs státusza visszaálljon (két általános iskola és gimnázium és a Fáy Szk.
Vonatkozásában).
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat eddigi munkáját a szakmaiság jellemzi, és
lehetıségei szerint próbál a lakosság problémáinak megoldásában közremőködni.
Az ország gazdasági helyzete rányomta bélyegét a város anyagi helyzetére, ezáltal a városban
élı családok egyre romló anyagi helyzete felerısíti a gyermekeket veszélyeztetı helyzeteket, ,
gondot okoz ez a családok életvitelében, létbizonytalansági helyzeteket teremt, valamint a
legnehezebb lakásproblémával küszködı családok számára szinte lehetetlen lesz a problémák
megoldását (ismert, hogy városunkban több családot fenyeget a kilakoltatás veszélye, közmő
szolgáltatások kikapcsolása, és ezek a családok kiskorú gyermekeket is nevelnek).
Elmondhatjuk, hogy nem változott a szülıknek már a kisgyermekkorban gyermekeikre
gyakorolt káros hatása, ami agresszivitásban, csúnya, kultúrálatlan beszédben jelenik meg a
legkisebbek között is.
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Változatlanul súlyos, továbbra is veszélyeztetı tényezı a média is. Káros hatásai már az
óvodás gyermekek között is kimutathatóak. Ez összefügg azzal, hogy nagyon sok szülı
túlterhelt és kevés idıt tud szánni gyermekeire, így azok szabadidejük nagy részét televízió
képernyıje elıtt töltik.
A fenti értékelésbıl és a veszélyeztetettségi tényezık összegzésébıl levont tanulságok alapján
megoldásokat kell keresni a jelzett problémákra. Ezeknek a megoldásoknak kell meghatározni
a jövı gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységét.
A gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára világosak a feladatok, van egy szándék,
aminek cselekvésre serkentı hatása akkor lehetne valós, ha a gyermekvédelem gazdája a
Képviselı-testület is rendelkezne olyan anyagi eszközökkel, hogy részt vegyen a szakmai célok
megvalósításában.
A Képviselı-testület tudja és érzi a felelısséget a város polgárai és gyermekei iránt, de az
igen nehéz anyagi helyzet miatt nem tudja a problémákat orvosolni (létszámbıvítések,
magasabb szintő támogatási formák, új ellátások bevezetése, stb..).
Továbbra is gond városunkban a szocioinfrasturktura, valamint az anyagi források hiánya,
amelyek a legjobb szándék ellenére is gátjaivá válhatnak az eredmények elérése
vonatkozásában.
Meg kell vizsgálni a jövıbeni lehetıségét annak, hogy meg tudjunk felelni a jogszabályi
elıírásoknak oly módon, hogyha az önkormányzat saját maga nem tudja biztosítani a
jogszabályok által számunkra elıírt ellátásokat a megfelelı szinten, akkor ellátási szerzıdés
által biztosítsa azok igénybevételét.
Az önkormányzat átfogó értékelésében a problémák hatékonyabb kezelése érdekében
továbbra sem változtak a fıbb feladataink:
- A Családsegítı-és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályban elıírt létszámának
biztosítása
- A városban olyan speciális gyermekvédelmi szolgáltatás beindítása (utcai szociális
munka, lelki segély telefon, stb.), amely megfelel a város sajátságainak
- A helyettes szülıi hálózat megszervezése és mőködtetése
- Új bölcsıde építése
- A gyermekek átmeneti gondozása, mint ellátási formának a bevezetése
- A gyámhatósági, gyámhivatali hatósági munka színvonalának és feltételeinek javítása

8. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2007. november 12-én a 326/2007. (XI.
12.) számú képviselıt-testületi határozatával elfogadta Pécel Város 5 évre szóló
bőnmegelızési koncepcióját.
A koncepció célja: Pécel Város Önkormányzata a közösségi bőnmegelızés megvalósításának
érdekében összhangban az Európai Unió bőnmegelızési stratégiájával a lehetı legszélesebb
társadalmi összefogást kívánja létrehozni. Ennek érdekében önkormányzati, egészségügyi,
szociális ellátó, civil, igazságszolgáltatási, rendészeti szervek-szervezetek, valamint gazdasági
társaságok bevonásával koordinációt kíván létrehozni.

15

Kiemelt cél az emberek biztonságérzetének növelése, az áldozattá válás kockázatának
csökkentése, a jogkövetı magatartások kultúrájának és a konfliktusok erıszakmentes
elhárításának módszerei terjesztésére, illetve azon környezeti tényezı hatásának csökkentése,
amelyek a bőnözés és bőnismétlés megvalósításához, valamint a bőnalkalmak csökkentéséhez
vezetnek.
A bőnmegelızési koncepció cselekvési programot tartalmaz a közbiztonság, a bőnmegelızés
vonatkozásában, melynek céljai a bőncselekmények legközvetlenebb okainak megszüntetése, a
bőnözıvé válás megelızése, a tettenérés kockázatának növelése, a bőnalkalmak csökkentése,
áldozati-sértetti károk mérséklése, a bőnözıktıl való félelem csökkentése.
A bőnmegelızési koncepció kiemelt célcsoportjai: gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnıttek, a
hátrányos helyzető társadalmi réteghez tartozó, a halmozottan hátrányos helyzetben lévık.
A bőnmegelızési program bemutatja Pécel városát, ismerteti Pécel város jelenlegi helyzetét,
bemutatja Pécel városát demográfiai szempontból, felvázolja az általános hosszú távú célt, a
közép távú célt, a rövid távú célokat, valamint meghatározza a prioritásokat, amelyek:
- a közterület rendjének fenntartása,
- a gyermek és fiatalkorú bőnözés csökkentése,
- a droghasználat és kábítószer bőnözés kezelése, megelızése,
- a település általános biztonságának növelése,
- a családon belüli erıszak megelızése, a megtörtént esetek megfelelı kezelése,
- az áldozattá válás megelızése, áldozat segítés, az áldozat kompenzációja,
- az idıs, egyedül élık fokozott védelme, biztonságuk növelése,
- a településen fellelhetı – lakosság nyugalmát zavaró – kedvezıtlen tendenciák
megállítása és csökkentése,
- a település közbiztonságának javításához szükséges minimális rendıri jelenlét
biztosítása, valamint a bőnmegelızés és közbiztonság érdekében közremőködı civil és
non-profit szervezetek támogatása és tevékenységük koordinálása.
A bőnmegelızési koncepció foglalkozik a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Tanács
létrehozásával, tagjaival, a tanács mőködési szabályaival, majd bemutatja a célok elérésének
részletes feladatait, a lakossági önszervezıdéseket, a sértetté válás kockázatának
csökkentését, a szükséges tájékoztatási rendszert, foglalkozik a média szerepével, a családon
belüli erıszakkal, a közlekedés biztonságával és a balesetek megelızésével kapcsolatos
sajátos helyi feladatokkal, a település katasztrófavédelmének, tőzvédelmének
megszervezésével, a katasztrófavédelemmel, tőzmegelızéssel kapcsolatos propaganda
tevékenységgel.
A bőnmegelızési koncepció a bőnokok és alkalmak korlátozása érdekében feladatokat határoz
meg a közintézmények, templomok, mőemlékek, temetık védelme érdekében, vagyonvédelmi és
betöréses lopások megelızésében, kertek, mezıgazdasági területek, a vállalkozások
telephelyeinek védelme érdekében, a termény és állatlopások, ipari termékek
eltulajdonításának megelızésének érdekében, a városban lebonyolított sport, és kulturális
rendezvények biztonságos és rendbontás nélküli lebonyolításának érdekében, a közterületek
tisztaságának, rendjének és eszközeinek megóvása érdekében.
A koncepció elıtérbe helyezi a lakossági önszervezıdéseket, így a Szomszédok Egymásért
Mozgalmat.
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A Gödöllıi Rendırkapitányság Bőnügyi Osztályának tájékoztatója alapján 2009-ben öt
esetben indított olyan büntetıeljárást, amelyben az elkövetı(k) fiatal- illetve gyermekkorúak
voltak. 2 fı fiatalkorú ellen kifosztás bőntette, 1 fı fiatalkorú ellen lopás vétsége, 2 fı
fiatalkorú ellen kábítószerrel visszaélés vétsége, 1 fı fiatalkorú ellen súlyos testi sértés
bőntette, 1 fı fiatalkorú és 3 fı gyermekkorú személy vonatkozásában lopás vétsége miatt
folytattak nyomozást. A gyerekkorúak ellen a nyomozást a hatóság büntethetıséget kizáró ok
miatt megszüntette. Ezen elkövetık mindannyian egy-egy bőncselekményt követtek el. Az
elkövetés okai nagyrészt a rossz baráti környezet, vagy a megfelelı szülıi nevelés hiánya volt.
A rendırség bőnmegelızési csoportja az intézmények által szervezett fórumokon rendszeresen
képviselteti magát. A bőnmegelızés szerves részét képezi az általános és középiskolákban
drog, áldozattá válás, bőnelkövetıvé válás és azok következményeirıl tartott elıadások.
2008-ban megszervezésre került a két önkormányzati általános iskolában az „iskola rendıre”
program. A programban részt vevı rendırök igyekeznek széles kapcsolatot kialakítani
intézményekkel, szolgálattal, prevenciós programokat szerveznek.
A Fáy András Szakközépiskola felajánlotta parkját és épületét egy nyáron megszervezendı
közbiztonsági tábor létrehozására.
2009. évben a pártfogói felügyeletet két pártfogó látta el, Pásztor Béla és Petike János (2009.
novemberétıl). pártfogás alatt álló fiatalkorúak száma: 6 fı. A pártfogók minden esetben
környezettanulmányt készítenek és több alkalommal családlátogatásra mennek..
9. Továbbra sem változott az a helyzet, hogy Pécel Város Önkormányzatának a városban
mőködı igen széles spektrumú civil szervezetekkel, egyházakkal az alapellátás, szabadidıs
programok, drog prevenció, stb. vonatkozásában informális a kapcsolata, feladatellátási,
átvállalási, szerzıdése nincs. A szervezetek saját maguk végzik tevékenységüket, különösebb
városi koncentráció nem jellemzı, szükség lenne egy városi feladat-ellátási koncentráció
megvalósítására, ahhoz hogy még eredményesebben tudjuk ellátni gyermekvédelmi
tevékenységünket.
Napi informális kapcsolat van az önkormányzat és a szervezetek között, amelyek a saját
tevékenységi körükön belül gazdagíthatják város szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátó rendszerét.
A formális kapcsolat színtere a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal, amely évente ülésezik.
Ülésein a szociálpolitikai napirendeken kívül jelentıs idıt fordított a városi gyermekvédelem
feladataira, problémáinak megoldására.
Ismerve városunk anyagi, szocio-infrastrukturális helyzetét a jövı útja továbbra is
változatlanul egyértelmően a civil szervezetekkel való ma még esetleges alkalmi kapcsolatok
oly módon való rendezése, hogy megvalósuljon a városban a szociális, gyermekvédelmi és
gyermekjóléti ellátások koordinációja és az önkormányzat ezáltal meg tudjon felelni a reá
kiszabott törvényi elıírásoknak, oly módon is, hogy egyes feladatokat (önkormányzati) a civil
szervezetek átvállalnak.

Pécel, 2010. április

