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1. Demográfiai adatok
Medgyesbodzás község állandó népessége 2009-ban január 1-én 1180 fő volt, amely az év
végére 1165 főre csökkent.

A korcsoportos megoszlás az alábbiak szerint alakult:
Korcsoport
0-14 éves
0-18 éves
19-60 éves
61-120 éves
Összesen:

Férfi
80
110
348
114
572

Nő
76
109
320
164
593

Együtt
156
219
668
278
1165

Ezen belül a 0 - 18 év közöttiek száma 219 fő az összes lakosságszám 18,79 %.
A fenti adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a településen lassan és folyamatosan
tapasztalható az elöregedés, hiszen a 61 éven felüliek aránya 23,86 %. Szintén az elöregedés
tényét támasztja alá, hogy évek óta magasabb a halálozási arány a születési aránynál.
Ezt azonban nem nevezhetjük egyedi esetnek, hiszen az egész térségben jellemző a csökkenő
gyermeklétszám.

2. Önkormányzat által nyújtott ellátások
Az önkormányzat Képviselő-testülete a törvény szerint hatáskörébe tartozó ellátási formákat
biztosította.
Hatásköreinek gyakorlását nem ruházta át a polgármesterre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2009. évben 189 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt.
A támogatott gyermekek közül 6 év alattiak száma 40 fő 7-14 év közöttiek 73 Fő, 15-18 év
közöttiek 63 fő, míg 19 éven felüli 13 Fő.
A jogosultak részére az évben két esetben került egyszeri támogatás (5800Ft/fő) kifizetésre a
jogszabálynak megfelelően, mely összesen 2.192.400 Ft volt.
A családok szerkezet szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult
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1 gyerekes család 48 melyből9 egyedülálló, 2 gyerekes 20 melyből 5 egyedülálló, 3 gyerekes
12 melyből 2 egyedülálló 4 vagy 5 gyermekes 4 melyből 1 egyedülálló 6-nál több
gyermekes 4 család, melyből 1 egyedülálló.

Jövedelem szerinti megoszlásnál a támogatott gyermekek családja közül 11 olyan van, ahol az
egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50 %-át, amely
összeg 14.240 Ft. 62 gyermek családja esetén esetében az egy főre eső jövedelem 14.250 Ft és
28.500 Ft közé esik, míg 116 gyermek családja esetében meghaladja az öregségi
nyugdíjminimum összegét a 28.500 Ft-ot, de nem haladja meg a támogatási jogosultságot,
amely 34.200 Ft, vagy egyedülálló és beteg gyermeket nevelő család esetében a 37.050 Ft-ot.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli támogatási kérelem 2009. évben három alkalommal került kifizetésre. Egy
gyermek súlyos beteg, rendszeres kórházi kezelésekre járnak, a családnak folyamatosan
magasak a kiadásai a gyermek betegségéből adódóan. Részükre két esetben került támogatás
megítélésre, mindkét esetben 10-10 ezer forint.
Egy család került súlyos krízishelyzetbe december folyamán. Részükre azonnali segítséget
gyermekvédelmi támogatás formájában tudtunk nyújtani, mivel a házuk összedőlt, így a
gyermekek is azonnali krízishelyzetbe kerültek a lakhatás megoldására, albérleti támogatás,
vagy a felújítás megkezdéséhez nyújtott támogatásra 20.000 Ft-ot biztosítottunk.
Sajnos azóta már tudomásunk van, hogy lakásuk nem helyreállítható, így költözniük kellett.

Óvodáztatási támogatás
Új ellátási formaként megjelent az óvodáztatási támogatás, mely folyósítási módjáról az 1997.
évi 31. évi törvény rendelkezik. A törvény alapján a szülőnek rendszeresen óvodába kell
járatnia a gyermeket és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban kell részesüljön. Ezen
feltételek fennállása esetén évente két alkalommal jogosultak ellátásra első alkalommal 20
ezer forintra, majd a további alkalmakkor 10-10 ezer forintra.
Fentiek alapján 2009. évben 7 gyermek részére lett 70 ezer forint kifizetve. 20 ezer forintos
összeg nem került kifizetésre, mivel a gyermekek jogviszonya töredék időszakot tett ki.
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Kérelmek, megszüntetések, elutasítások
Az elmúlt évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmekből elutasításra 3
esetben került sor. Az elutasítás indoka mindhárom esetben az volt, hogy a család egy főre eső
jövedelme meghaladta az előírt határt. Kedvezmény megszüntetésére a támogatás
megszűnésének lejárta előtt egyetlen esetben sem került sor.

Gyermekétkeztetés
 Az étkeztetés feladatait az önkormányzat az év elejétől az ÁTESÓ BT-től vásárolt
étellel látta el év végéig. Ez az óvodások ellátását jelentette.
Az iskolás gyermekek étkeztetése az iskolai napközi otthonos ellátás keretében történik,
abban az iskolában ahova járnak. (Medgyesegyháza, és Csanádapáca)
Hasonlóan az előző évhez elmúlt évben is biztosítottuk a gyermekek részére a nyári étkezési
lehetőséget. Központi támogatásból 50 gyermek 30 napon keresztül történő ingyen ebédelését
tudtuk megoldani. A vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően főként a 10 alatti
gyermekeket támogattuk ezzel a segítséggel, de igyekeztünk minden nehéz körülmény között
élő családot támogatni. Ezen idő alatt meleg étel került az érintett gyerekek számára naponta
kiszállításra. Igen népszerű ez a támogatási forma főként azon szülők körében, akiknek a
nyári étkezés komoly gondot okoz.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások bemutatása:
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét 2009.évben társulásban láttuk el Medgyesegyháza
gesztorságával. A feladatot a Medgyesegyházi Gondozási Központ végezte. Az év végére
Medgyesegyháza felmondta a társulást, ezért 2010. évben ezt a tevékenységet már önállóan
leszünk kénytelenek végezni.
A Szolgálat munkájáról elmondható, hogy az ellátott családok jó kapcsolatot alakítottak ki a
családsegítővel. A Családsegítő eleget tett folyamatos jelzési kötelezettségeinek.
A családgondozóval a jegyzői gyámügynek napi kapcsolata van, folyamatosan kapjuk a
tájékoztatást a problémás esetekről, azok megoldásairól. Jó az együttműködése a
tanyagondnoki szolgálattal, aki segíti munkáját, főleg a gábortelepi ellátottak vonatkozásában.
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Napközbeni ellátás ismertetése
A gyermekek napközbeni ellátása Medgyesbodzáson az óvodában van biztosítva. Az általános
iskolások napközis ellátást vehettek igénybe. Tanév közben a gyermekek rendszeres
ellátásban részesülnek. Tanév végén óvoda a takarítási szünet kivételével igény szerint
üzemelt.
Étkeztetéshez kapcsolódóan kell megemlíteni, hogy 2009. évben is sikeresen pályáztunk EU
intervenciós segélyszállítmányra, amely érinti a gyermekek étkezését is, hiszen a segély
szétosztásánál a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek családjai kaptak a
támogatásból. A többi kategória szétosztásánál pedig figyelembe vettük, hogy a gyermeket
nevelő családok mindenképpen a támogatottak körében legyenek. Így tulajdonképpen 200
családot támogattunk, amely alapján valamelyik kategóriában minden kiskorú érintett volt.

Átmeneti gondozás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §.
(2) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzatok feladata a személyes
gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az átmeneti gondozás biztosítása.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását
– a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, vagy
beleegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő
egészségügyi

körülménye,

életvezetési

problémája,

indokolt

távolléte

vagy

más

akadályoztatása miatt a gyermek nevelését és a családban nem tudja megoldani. A fogyatékos
gyermek számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.
Ezt a fajta gondozást ha az alapul szolgáló okok fennállna, legfeljebb 12 hónapig lehet
igénybe venni, amely 6 hónappal, szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható. Az
ellátás lényege, hogy a gyermek az elhelyezés idejére helyettes szülőnél kapjon ellátást. Erről
a képviselő-testület 2006. március 13-i ülésén hozott határozatot, mely szerint ha igény merül
fel, az érintett gyermekek szabad kapacitás esetén Magyarbánhegyesre kerülnek elhelyezésre
helyettes szülőhöz.
Az ellátásban részesülők után az önkormányzat fizeti meg a szolgáltatási díjat. Jelenleg igény
az elmúlt évhez hasonlóan nem merült fel ez iránt.
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Szintén átmeneti gondozáshoz kapcsolódik, de nem helyettes szülőnél van elhelyezve a
gyermek, hanem átmeneti nevelésbe vannak véve a településről összesen 8 fő. Itt családi
problémák, életvezetési gondok vezettek ahhoz, hogy a gyermekek elhelyezésre kerüljenek. A
8 gyermek közül kettő esetében a gyermekek gondozója kérte egészségi állapotára hivatkozva
a nevelésbe vételt, a többi gyermekek esetében a szülők magatartása miatt került sor a
gyermekek elhelyezésére. Az előző évhez képest nem emelkedett a gondozásba vett
gyermekek száma. Változás azonban, hogy 2 kisgyermek esetében a család a gyermekekkel
nem tartja a kapcsolatot, így ők örökbe adható váltak, számukra megfelelő jelentkezés esetén
végleges megoldás lesz, ha családba kerülhetnek.

Az átmeneti gondozás keretében elhelyezett gyermekeket folyamatosan figyelemmel kísérjük,
a

felülvizsgálati

értekezleteken

rendszeresen

részt

veszünk.

Sajnos

a

családba

visszakerülésükre kevés reményt látunk. Vannak gyerekek akikkel a szülők rendszeresen
tartják a kapcsolatot, de a visszakerüléshez szükséges feltételeket nem tudják biztosítani.

Hat kiskorú gyermek családba fogadási eljárás keretében került még 2008. évben
nagybátyjukhoz elhelyezésre. A Gyermekjóléti Szolgálattal tartják a kapcsolatot, a család
megfelelően funkcionál. Tudomásunk szerint esetükben a Városi Gyámhivatal általi
felülvizsgálat még nem történt meg.

4.

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
Gyermekek védelembe vétele

2009. év elején 10 gyermek volt a jegyző által védelembe véve, az év során védelembe
vételre került további 7 gyermek. 2009. évben megszüntetésre került a védelembe vétel két
esetben, mindkét esetben nagykorúvá válás volt az indok.
A gyermek védelembe vételének az oka négy gyermek esetében gyermekbántalmazás
gyanúja, két gyermek esetében a szülők életvitelében lévő súlyos problémák. Egy gyermek
esetében pedig a gyermek testvéreinek védelembe vételi felülvizsgálata során a védelembe
vétel fenntartása folytán, a született kisgyermeket is védelembe vettük, mivel a család bár
együttműködő és pozitív változást tudott felmutatni, segítség nélkül megítélésünk szerint
továbbra sem képes funkcionálni.
Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés nem történt az elmúlt évben.
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Több esetben fordult azonban elő iskolai mulasztás miatt jegyző megkeresése, ahol az
eljárás lefolytatásra került. Minden esetben bizonyítást nyert, hogy a szülő tudta nélkül
hiányzott a gyermek. Ezekben az esetekben a Gyermekjóléti Szolgálat felé megtettük a
jelzést, hogy a családot kísérje figyelemmel, különösen a tankötelezettség betartására.

5.

Városi Gyámhivatal Intézkedései

A Városi Gyámhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan végezte tevékenységét. A településről
elhelyezett gyermekek esetében tartandó felülvizsgálatokra meghívással élt a Jegyző felé.
2009. évben az egy évnél régebben védelembe vett gyermekek iratanyagát vizsgálták át.
Törvénytelen intézkedést nem találtak, a jegyző által hozott határozatokat jóváhagyták.

6.

Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések
2009. évben nem került sor szakmai ellenőrzésre.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok
A jövőre vonatkozóan ki kell dolgozni a 2010. évtől helyben működtetett Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködést. A

Szolgálat tevékenységét önálló

irodában végzi, ahol kiépítésre került számára telefon és internet vonal. Fénymásolási
lehetőséget továbbra is a Polgármesteri Hivatalban biztosítunk számára. A társult
helyiséghez képest változás nincs. Munkáját továbbra is segítjük a tanyagondnoki
gépjármű igénybevételének lehetőségével, valamint egy kerékpár biztosításával a helyben
történő látogatásai lebonyolításához.

8. Bűnmegelőzési program
Az Önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

9. Kapcsolataink
Civil Szervezetek közül továbbra is az eddigi évekhez hasonlóan a gábortelepi „Kuckó”
Nagycsaládosok Egyesületével van a legszorosabb kapcsolatunk. Tevékenységi körük
kapcsolódik a gyermekvédelemhez, a gyermekek helyzetének javításárhoz. Rendszeresen
szerveznek adománygyűjtéseket, azok szétosztásánál kikérik a gyámügy véleményét, de
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rendkívüli helyzetbe került családok esetében sokszor segítettek olyan családokon akik
nem tagjaik egyesületüknek. Jelentős szerepet vállalnak a gyermekek szabadidejének
hasznos eltöltése megszervezésében. Programokat szerveznek mind a szülőknek, mind a
gyermekeknek.
Civil szervezet – az önkormányzattal történő együttműködés keretében – alapellátási
tevékenységben nem vesz részt.
Közvetlen napi kapcsolatban állunk az Iskola és Óvodák szakembereivel, az
ifjúságvédelmi felelőssel. Folyamatosan kerül kiépítésre a Medgyesegyházi és a
Csanádapácai szakemberekkel a kapcsolat, mivel gyermekeink problémáival főként az
iskolában szembesülnek. Medgyesegyháza Gondozási Központtal annak ellenére, hogy a
társulásunk megszűnt jó a kapcsolatunk. Közvetlen jelzéssel élnek a családsegítő felé az
adott problémák esetében. Csanádapáca vonatkozásában az iskola igazgatójával és a
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével igény szerint tartjuk a kapcsolatot, a kialakult
problémákról kölcsönösen tájékoztatjuk egymás.
Meg kell említenem, hogy az elmúlt év folyamán az oktatási intézmények vonatkozásában
tapasztalható kicsit nehezebb kapcsolattartás. Tekintettel arra, hogy a gyermekeink a
társult intézménybe autóbusszal utaznak a gyakori probléma a buszok lekésése, amelynél
számos esetben fordul elő a gyermekek részéről szándékosság. Úgy gondolom ebben az
esetben az iskolának a jó kapcsolat érdekében nem csak a törvényben elért hiányzás után
kellene jeleznie, hanem a prevenciós munkát elősegítve, a többször előforduló hiányzás
esetén jeleznie kellene a Gyermekjóléti Szolgálat felé, hogy felderíthessük mi okozza ezt a
problémát. Sok esetben a napszámba menő szülőnek nincs is tudomása arról, hogy
gyermeke lekéste az autóbuszt, (és a következő buszjárattal késve sem ment az iskolába)
csak akkor jut tudomására, amikor az iskola hivatalosan keresi meg a jegyzőt az
igazolatlan hiányzások miatt.
Mindenképpen javaslattal fogunk élni az iskola felé, hogy az ilyen irányú jelzéseket
tegyék meg számunkra.

Jó a kapcsolatunk a Szakszolgálat szakembereivel, átmeneti nevelési felülvizsgálati
értekezletek előtt közös környezettanulmányt végzünk az érintett családoknál, illetve több
esetben kísérjük el a Szakszolgálat családgondozóját, vér szerinti családgondozás
alkalmával.
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A Mezőkovácsházi Városi Gyámhivatallal való kapcsolatunkról el kell mondani, hogy az
elmúlt évben Hivataluknál személyi változás történt. Ez okozott csúszásokat, az új
ügyintézőnek meg kellett ismernie az eseteinket. Jelentős csúszás hivatásos gondnok
kirendelésnél okozott gondot, amely nem konkrétan gyermekjóléti eset volt, de a
gondnokolt életében jelentős problémát okozott, hiszen hivatásos gondnoka nélkül nem
tudott időben ellátáshoz jutni.

Medgyesbodzás, 2010. május 21.
Dr. Sódar Mária
jegyző
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