Tengelic Község Jegyzője

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése írja elő, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatairól évente átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület
megtárgyal.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése,
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 e törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekvédelmi rendszer háromlépcsős kialakítása szolgálja, hogy a gyermek, ha érdekeit
nem sérti, a saját családjában nőjön fel.
Az első lépcső a pénzbeli ellátások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátások. Mindezeket a települési önkormányzat biztosítja, igénybevétele
önkéntes.
Amennyiben az első fokon nyújtott ellátások önkéntes igénybevételével a gyermek a
családban tartása mellett veszélyeztetetté válna, hatósági intézkedésként védelembevételére
kerül sor. Ez a második lépcső nem önkéntes alapú, kötelezettségeket ír elő. Ha a
védelembevétel sem hozza meg a kívánt eredményt, a gyermek veszélyeztetettségének
megszűnését, akkor kerül sor a harmadik lépcső intézkedéseire, mely a gyermek családból
való kiemelését és más gondozási helyen történő elhelyezését jelenti.
A második és harmadik lépcső a Járási Gyámhatóság hatáskörébe tartozik.
Pénzbeli ellátások:
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely 2014. január 1. naptól megszűnt,
c. óvodáztatási támogatás,
d. gyermektartásdíj megelőlegezése,
e. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
f. otthonteremtési támogatás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a. gyermekjóléti szolgáltatás,
b. gyermekek napközbeni ellátása,
c. gyermekek átmeneti gondozása.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a. az otthont nyújtó ellátás,
b. az utógondozói ellátás,
c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
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A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b. védelembe vétel,
c. a családba fogadás,
d. az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e. a nevelésbe vétel,
f. a nevelési felügyelet elrendelése,
g. az utógondozás elrendelése,
h. az utógondozói ellátás elrendelése.
Az e törvényben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat-és
hatásköröket
a) helyi önkormányzat képviselő-testülete, gyámhatósági hatásköre 2014. január 1. naptól
megszűnt,
b) a települési önkormányzat jegyzője,
c) járási gyámhivatal,
d) a szociális és gyámhivatal gyakorolja.

I. A település demográfiai mutatói:
Községünkben a 2013. december 31.-i állapot szerint az állandó népesség száma: 2334 fő, az
előző évhez képest 42 fővel csökkent. Ebből a gyermekek száma 420 fő, ami a tavalyi évhez
képest 13 fő csökkenést jelent. A gyermekek aránya az össznépességhez képest 17,99 %.
Korcsoportos bontásban:
0-6 éves korosztály létszáma 132 fő, arányuk a teljes népességhez 6 %, a gyermekekhez
képest 32 %,
7-14 éves korosztály létszáma 191 fő arányuk a teljes népességhez 8 %, a gyermekekhez
képest 45 %,
15-18 éves korosztály 97 fő, arányuk a teljes népességhez 4 %, a gyermekekhez képest 23 %,
Tájékoztató adatként említésre méltó még, hogy az aktív korúak száma 1380 fő, arányuk a
teljes népességhez 59 %, a 61 év felettiek száma 534 fő, arányuk a teljes népességhez 23 %.
Születések száma az elmúlt négy évben az alábbiak szerint alakult.
2010. évben: 10 fő 2011. évben: 10 fő 2012. évben 15 fő
2013. évben 12 fő

II. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2013. év december 31-én 84 családból 166
gyermek, illetve fiatal volt jogosult. A 18 év alattiak 40%-a él olyan családban, ahol az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130,
illetve a 140 %-át (37050,- 39900,- Ft).
A korosztályok szerinti bontás alapján a támogatásban részesülők alakulása:
6 éves korig 32 %,
7-14 éves korosztály 46 %,
15-18 éves korosztály 15 %,
18 éves kor felett 7 %.
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A jogosult családok 42%-a egy gyermeket, 31%-a két gyermeket, 21%-a három gyermeket,
5%-a négy vagy öt gyermeket, valamint 1%-a 6 vagy több gyermeket nevel.
A jogosultak 48 %-a esetében az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum felét elérte,
de a nyugdíjminimumot nem haladja meg, 9 %-ban a nyugdíjminimum felét sem érte el, és
43 % esetében a minimumnyugdíjat elérte vagy meghaladta.
Az egyedülálló szülők aránya 29 %.
A kedvezményben részesülő családokra már évek óta jellemző, hogy csak az egyik vagy
egyik szülő sem áll munkaviszonyban, valamint, rendszerint jogosultak más szociális ellátásra
is, pl.: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal szoros összefüggésbe
hozható jegyzői feladat, a gyermekek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének
megállapítása és az erről szóló nyilvántartás vezetése.
2013. december 31. napon, 51 fő hátrányos, illetve 45 fő halmozottan hátrányos helyzetű.
Mindkét létszám jelentős csökkenése várható a Szt. 2013. 09. 01. napon hatályba lépett
módosítása miatt. A módosítás szerint a jogosultsági feltétel a következők szerint változott.
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 családbafogadó 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 családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó 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 településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében a fent leírtak a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása lehetőséget nyújt
felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő programokban való
részvételre, továbbá kötelező óvodai felvételt, művészeti oktatás esetén és kollégiumi
elhelyezés esetén tandíjmentességet, továbbtanulást előkészítő ösztöndíjprogramban való
részvételt, felsőoktatási rendszerbe való kedvezményes bejutás lehetőséget biztosít.
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2013. évben nem vettünk részt Bursa Hungarica ösztöndíj programban.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 2013. évben 81 gyermeknek állapított meg a szociális
bizottság.
Természetbeni ellátást főleg ruházat és élelmiszertámogatás címen állapított meg.
2014. január 1. naptól a gyermekvédelmi támogatás a Gyvt. módosításával megszűnt.
Helyette a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény be
épített Önkormányzati segély, mint új ellátási forma teszi lehetővé a családok ez által a
családban élő gyermekek számára az eseti, rendkívüli segélyek megállapítását. Ennél az
ellátási formánál a hatáskört, vagyis a döntéshozatal jogkörét a Szociális Bizottság
gyakorolja. A családokat a Bizottság többnyire Étkezési, vagy Gyermekvédelmi Erzsébet
utalvánnyal, gyógyszerkiváltással, illetve közüzemi díj, térítési díj befizetésével segíti.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló kérelmet 5 esetben a
bizottság elutasította, mivel a család nem volt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetben, valamint a gyermekek ellátásáról más módon lehetett gondoskodni.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 761.658,- Ft-ot fordított az önkormányzat.
Kispolgári köszöntő ünnepség keretében 11 újszülött részére került átadásra ajándékcsomag,
gyermekenként 5000,- Ft összegben.
Óvodáztatási támogatásban 2013. évben 9 gyermek részesült. A támogatás június és
december hónapokban került kifizetésre, alkalmanként 10.000,- Ft gyermekenkénti
összegben.
Egyéb juttatások:
EU programban való részvétellel, két alkalommal juttattunk élelmiszer segélycsomagot a
családokhoz. Összesen 155 gyermek és családja részesült ilyen támogatásban. Személyenként
6-7 kg tartós élelmiszert tartalmazott a csomag. Ez egy 4 fős család (2 gyermek 2 felnőtt)
számára alkalmanként 25 kg körüli élelmet jelent, száraztészta, liszt, keksz és
vitaminkészítmény formájában.
A tengelici általános iskolába járó tanulók számára a képviselő-testület biztosította
térítésmentesen a tanévkezdéshez szükséges füzet és írószer csomagot, összesen 308000,- Ft
értékbe.
A szociális bizottság karácsonyi ajándékgyűjtést szervezett az alacsony jövedelmű
családokban élő gyermekek részére. A cipős doboznyi ajándékokat ünnepély keretei között 62
rászoruló gyermek számára tudta átadni.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás folyósítására az év első felében 3 gyermek esetében
került sor. A későbbiekben jogosultságuk megszűnt, a támogatási forma pedig, beépült más
ellátásba.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére Gyermekvédelmi
Erzsébet utalvány formájában nyújtunk támogatást augusztus és november hónapban,
gyermekenként 5.800,- Ft összegben. Az utalvány felhasználható fogyasztásra készétel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására. A támogatás költsége 2013. évben 2.001.000,- Ft volt,
mely 100 %-ban állami finanszírozású.
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A gyermekétkeztetést az óvodában és az általános iskolában napközi és menza formájában
biztosítja az önkormányzat.
A térítési díjkedvezményben részesülők számának alakulása 2013-ban:
Az óvodában, éves átlagban 32 gyermek étkezhetett ingyen, ők rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesültek.
50 %-os kedvezményt 11 gyermek vehetett igénybe, ők a három és többgyermekes
családokban élők, vagy tartósan betegek.
A többi óvodásnak 15 főnek az önkormányzat 28 %-os kedvezményt biztosított.
Az általános iskolában 64 tanuló ingyen ehetett, mivel ők rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesültek,
28 tanuló 50 %-os kedvezménnyel – mint három- vagy többgyermekes család – 34 tanuló
pedig, vagy a napközi igénybevétele vagy menza igénybevétele esetén részesült az
önkormányzat által támogatásban.
Mindezek alapján elmondható, hogy 2013. évben az Önkormányzat Konyhájáról minden
helyi iskolás és óvodás gyermek részesül valamilyen étkezési díjkedvezményben.
Önkormányzatunk 2013 évben 19 gyermek részére biztosított meleg ebédet a nyári
gyermekétkeztetés program segítségével, a nyári szünetben 44 munkanapon keresztül. A
program költsége 367.840,- Ft volt, melyet teljes egészében állami támogatásból tudtunk
megvalósítani. Ezen felül 4 gyermek számára ezen időszakban a szociális bizottság
támogatásával került finanszírozásra az étkeztetés.

III. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettségének megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
1. A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatásokat a képviselő-testület a
Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ társulás keretében biztosítja.
Az 1997. évi XXXI. tv. értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat feladata, hogy hozzájáruljon a
gyermekek egészséges testi, lelki, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, a veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzéséhez, ill. a meglévő veszély elhárításához.
2013-ban az ügyfélfogadás hétfőn: 8.00-12.00. minden hónap első és harmadik hétfőjén
13.00-16.00 Tengelic-Szőlőhegyen van ügyfélfogadás. Kedd: 8.00-12.00, 13.00-16.00,
szerdán az ügyfélfogadás szünetel, csütörtökön 13.00-16.00, pénteken 8.00-12.00.

Alapellátásban részesülők:
2013-ban 12 gyermek/9 család került a településünkön alapellátásba. A gyermekjóléti
alapellátás körébe tartozik minden olyan, a gyermekvédelem körébe sorolt szociális segítő
szolgáltatás, amely a gyermek családban történő nevelését támogatja. Az alapellátás keretében
nyújtott szolgáltatás önkéntes. Az alapellátottak körében elsősorban iskolai hiányzás, család
súlyos anyagi helyzete, nevelési hiányosságok miatt kerültek gyermekek.
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Védelembe vételre 10 gyermek/2 család esetében került sor.
8 gyermek/1 család esetében a védelembe vétel a pénzkezelés, fizetési hátralékok
felhalmozása miatt került sor, valamint a gyermekek óvodai, iskolai hiányzása miatt. 2
gyermek után járó családi pótlékot eseti gondnok kezelte. Az anya együttműködött a
családgondozóval, problémáik megoldódni látszódnak, így 2014. februárjában védelembe
vételt megszüntették, a család önkéntes együttműködés keretében kapcsolatban áll a
családgondozóval.
2 gyermek/1 család esetében a védelembe vétel oka az elégtelen lakókörnyezet, rossz anyagi
helyzet volt, az anya ebben az esetben is együttműködött a családgondozóval. A család 2013.
novemberében elköltözött a településről.
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 5 gyermeknél/1család került sor. Ideiglenes hatályú
elhelyezésnél a veszélyeztető körülmény a lakókörnyezet rendezetlensége, zsúfoltsága. A
szülők a lakókörnyezet miatt nem biztosították a gyermekek megfelelő ellátását, nevelését. A
család az ideiglenes elhelyezés után elköltözött a településről, hogy máshol biztosítsanak
alkalmas feltételeket a gyermekneveléshez.
Tanácsadás keretében történő ellátás során 8 gyermek esetében mindössze 2-3 alkalommal
történt csak kapcsolatfelvétel.
Az alapellátás, illetve a védelembevétel során tett intézkedések:
- gyakori családlátogatás,
- kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintett jelzőrendszeri tagokkal,
- gyermekek egészségi állapotának nyomon követése,
- segítőbeszélgetések a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt,
- anyagi támogatáshoz való hozzájutás elősegítése,
- információnyújtás,
- ügyintézés,
- lelki támogatás,
- a családszámára szükséges használtruhák és egyéb tárgyak gyűjtése és
adományozása stb.
Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozására 2013-ban nem volt szükség.
Átmeneti nevelt gyermek:
2013-ban 2 anya 5 gyermeke volt átmeneti nevelésben. Az egyik anya (4 gyermek) 2013.
novemberében elköltözött a településről. A másik anya gyermekével tartja a kapcsolatot.
Pszichés betegsége és jelenlegi élethelyzete nem teszik lehetővé, hogy a gyermek nevelését,
ellátását biztosítsa.

2013-ban 50 órát ténylegesen meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás miatt nem kellett
védelembe venni gyermeket, tanácsadottként maradtak nyilvántartásban.
A jelzőrendszer éves működése:
A jelzőrendszeri tagok között a leggyakoribb kapcsolattartási forma a személyes megbeszélés,
gyakori a telefonos információ átadás. Az írásban azok a jelzések érkeznek, amelyek a
jelzőrendszeri tagok megítélése szerint a probléma jellege és/vagy súlyossága miatt
szükségesek. Ilyenkor felveszem a kapcsolatot a megfelelő intézményekkel, az információval
bíró jelzőrendszeri tagokkal, és az érintett családdal. Közösen próbálunk megoldást találni a
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probléma kezelésére. Összességében elmondható, hogy jó a kapcsolat a jelzőrendszeri
tagokkal.
A törvény módosítás értelmében, 2013-ban már az eddig jegyzői gyámhatósági döntések jogai
átkerültek a járási gyámhatósághoz, Tengelic esetében Pakshoz.

2. 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.
Tengelicen a gyermekek napközbeni ellátását általános iskola és óvoda biztosítja. 2013. évtől
kezdődően intézményi társulási formában az iskola állami fenntartásba, az óvoda pedig az
önkormányzat fenntartásába került. Az óvodában minden 3-6 éves kor közötti gyermek
számára férőhelyet tudnak biztosítani. Jelenleg 53 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást,
ebből 8 gyermek fél napot tölt az intézményben.
Arányában tekintve magas azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen tanulási
zavarral küzdenek, vagy sajátos nevelési igényűek. A helyben működő általános iskola
integrált oktatási rendszerben, jelenleg 130 diákot oktat 1-8. osztályos évfolyamon. Ez a
létszám 2013. szeptemberében 132 gyermek volt. A sajátos nevelési igényű gyermekek száma
2013. szeptemberében 20 fő volt ez a létszám jelenleg 24 fő. A tanulási nehézséggel küzdő
gyermekek száma 2013. szeptemberében 25 fő volt, jelenleg ez a szám 27. Összességében
elmondható hogy a jelenlegi tanulói létszám 39,23 %-a, 130 gyermekből 51 fő küzd
valamilyen problémával, ami az ő iskolai tanulását nehezíti.
Az előbbiekre tekintettel Önkormányzatunk térítésmentesen biztosította az iskolabuszt a
tanulási problémával küzdők pályaválasztásával kapcsolatos iskolalátogatáshoz.
A három éven aluli gyermekek bölcsődei ellátására illetve az egyéb napközbeni ellátására nem
mutatkozott igény.
A Helyi Önkormányzat tulajdonában lévő iskolabusz segít megoldani a külső területeken élő
gyermekek oktatási és napközbeni ellátást nyújtó intézménybe jutását. A busz 17 utas
szállítására alkalmas, teljes létszámmal kihasználtan működik. Három fordulóval tudja
teljesíteni a 41 főnyi utasforgalmat.
3. 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 gyermekvédelmi támogatási rendszerről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint
az átmeneti gondozás keretében helyettes szülői hálózat kerül kiépítésre melynek részletes
szabályait az érintett önkormányzatokkal kötött társulási megállapodás tartalmazza.
Más hatóság környezettanulmány készítésére öt esetben kérte fel hivatalunkat az év folyamán.
A környezettanulmányok gyermektartásdíjjal kapcsolatos perekhez és gondozási hely
felülvizsgálatához kellettek.
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VI. Szakmai ellenőrzés
2013. évben a gyámhatóság munkáját érintő szakmai vizsgálat nem történt.

VII. Jövőre vonatkozó javaslatok
A gyermekvédelmi és szociális rendszer igyekszik a folyamatosan felmerülő problémákat
kezelni, ezért a kapcsolódó jogszabályok folyamatosan változnak. Feladatainkat a jövőben is
a változásokat követve kell ellátni. A problémák úgy kezelhetők a leghatékonyabban, ha a
megelőzésre fektetjük a hangsúlyt.
A gyermeket nevelő családok anyagi helyzetének javítását szolgálja a szülők
munkavállalásának a segítése. A jövőben, ennek érdekében az Önkormányzat a nyári óvodai
nyitva tartást – előzetes felmérés alapján – a szülők igényeihez igazodva meghosszabbítja.
Szintén a szülők elhelyezkedését segíti az óvodai felvétel kiterjesztése a 3 év alatti
korosztályra. Ezt a lehetőséget igyekszünk a jövőben is biztosítani.
A gyermekek életkörülményeit javító intézkedéseket szeretnénk továbbra is fenntartani.
Ilyenek az ingyenes füzetcsomag biztosítása, a Szociális Bizottság által kezelt, támogatásra
odaítélhető éves keretösszeg megfelelő magas szinten tartása, a gyermekek részére szervezett
szünidei, sport, kulturális és egyéb szabadidős rendezvényekhez a helyszín térítésmentes
biztosítása, támogatások juttatása.
Igyekszünk a beszámolóban említett a gyermekszegénységet, az elhanyagolást megelőző
intézkedéseinket a jövőben fenntartani.

VIII. Bűnmegelőzés, bűnelkövetés
Bűnmegelőzési program még nem készült a településen ennek elkészítését 2014. évben
tervezzük. Eddig ilyen program készítése nem volt sürgető, mivel a gyermekkorú, illetve
fiatalkorú bűnelkövetés nem jellemző településünkre.
A gyermekkorúak által, vagy a sérelmükre elkövetett bűncselekményről ismeretekkel nem
rendelkezünk.

IX. Együttműködés a civil szervezetekkel, jelzőrendszeri tagokkal
1. A településünkön működő civil szervezetekkel megfelelő az önkormányzat
együttműködése.
A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére alkalmas a Tengelici Sportegyesület ifjúsági
szakosztálya.
A Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány a tengelici általános iskolában tanuló gyermekeket
támogatja. A gyermekek kiemelkedő tanulmányi eredményét, sportteljesítményét, vagy
közösségi tevékenységét jutalmazzák könyvekkel, oklevéllel, rajzeszközzel, stb.
A Rollecate Kft. kézilabda szakosztályt működtet a gyermekek számára.
A 3T civil szervezet a téli szünetekben rendszeresen megszervezi a szünidei játszóházat.
Tengelic-Szőlőhegyen a civil egyesületek összefogással szokták megrendezni a gyermekek
számára tartandó ünnepségeket.
A gyermekek nyári szünetben megfelelő időtöltést találhattak az Evangélikus és a Református
Egyház által szervezett nyári táborban és a Faluházban szervezett programokon.
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2014 március 12-től szerdánként Totyogó Klubot indítottunk a védőnővel, ahová a 3 éven
aluli kisgyermekeket várjuk a szüleikkel, az első ilyen alkalomra 12 gyermek jött az
édesanyjával.

Kérem a beszámolót megvitatni és elfogadó határozatot hozni.

Tengelic 2014. május 6.

Tolnai Lászlóné
Jegyző
A beszámolót készítette:

- Felkertné Kiltau Ildikó családgondozó
- Szécsényiné Dóka Emőke igazgatási ügyintéző
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