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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bekezdése a helyi önkormányzatok számára előírja, hogy a 149/1997. (IX. 
10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények 
figyelembe vételével minden évben május 31-ig készítsenek átfogó értékelést a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A képviselő-testület által 
elfogadott beszámolót meg kell küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámügyi Osztályának. 
 

A Kormányrendelet melléklete a beszámoló elkészítéséhez az alábbi tartalmi 
követelményeket határozza meg. 

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. 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 
bemutatása. 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb 
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

8. 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. 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 
A beszámolóhoz a városunkban működő bölcsőde, óvodák, iskolák, az Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, a Rendőrség szolgáltatott adatokat. A 
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beszámoló mellékletét képezi a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 
Család- és Gyermekjóléti Központ gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásban dolgozó 
munkatársainak beszámolója.  
 

Kérem a Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat 
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2018. évi értékeléséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatellátás 2018. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határid ő: 2019. június 5.– a beszámoló továbbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
 
 Kiss Béla 
 alpolgármester 
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I. A település demográfiai mutatói, foglalkoztatási adatok 

 
 

Dombóvár állandó lakosságának alakulása 2009-2018. 
 

Év Fő 
2009. 19.972 
2010. 19.694 
2011. 19.621 
2012. 19.425 
2013. 19.268 
2014. 19.067 
2015. 18.984 
2016. 18.851 
2017. 18.651 
2018. 18.555 

 
A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása 

 
A fenti táblázatok alapján megállapítható hogy Dombóvár lakosság száma évről-évre 
csökken, a kor összetétel tekintetében megfigyelhető az idősek számának a növekedése. 

 

Életkor 

Lakosság, fő  A teljes lakossághoz viszonyított %-os arány 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 
201
2. 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

0-18  3.107 3.043 3.035 3.000 2.951 2.911 2.979 16 16 16 16 15,7 15,6 16,1 
19-60  11.59

1 
11.712 11.225 10.918 10.761 10.479  10.080 60 60 59 58 57 56,2 54,5 

61év 
felettie
k 

4.727 4761 4.888 5.026 5.138 5.261 5.362 24 24 25,5 26 27,3 28,2 29,4 

összese
n 

19.42
5 

19.268 19.148 18.944 18.851 18.651 18.421 100 100 100 100 100 100 100 
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Munkaerőpiaci, foglalkoztatottsági adatok 2009-2018. évben 
 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett településszintű 
munkaerőpiaci adatok az adott év december 20-i napján: 
 

1. nyilvántartott álláskereső:  
2009. 1316 fő 
2010. 1327 fő 
2011. 1247 fő 
2012. 1345 fő 
2013. 1112 fő 
2014. 901 fő 
2015.        909 fő 
2016. 524 fő 
2017.  519 fő 
2018. 473 fő 
 

2. a munkaügyi szervezettől járadék típusú ellátásban részesül: 
2009. 326 fő 
2010. 215 fő 
2011.  185 fő 
2012. 143 fő 
2013. 136 fő 
2014. 86 fő 
2015. 73 fő 
2016. 79 fő 
2017. 85 fő 
2018. 89 fő 

 
3. munkavállalói korú népesség száma (18-65 év): 

2009. 13524 fő 
2010. 13376 fő 
2011. 13209 fő 
2012. 13092 fő 
2013. 13513 fő 
2014. 13513 fő 
2015. 13106 fő 
2016. 13106 fő 
2017. 12.919 fő 
2018. 12.696 fő 

 
4. nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népességhez viszonyított 

aránya: 
2009. 9,73 %  
2010. 9,92 % 
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2011. 9,44% 
2012. 10,27%  
2013.  9,54 % 
2014. 6,67 % 
2015. 8,11 % 
2016. 4 % 
2017.  4,02 % 
2018. 3,73 % 
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II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni 
ellátások biztosítása 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni ellátásokat a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény, Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
12/2006. (II. 20.) rendelete, a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) 
önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat által fenntartott köznevelési 
intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 21/2013. (IV. 30.) rendeletében 
meghatározott feltételek mellett nyújtotta 2018-ban. 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározott feltételek szerinti rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság esetén a gyermek szociális helyzete alapján veheti 
igénybe: 

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményét,  
- a tankönyvtámogatást,  
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket,  
- az augusztus 1. napján, illetve november 1. napján fennálló jogosultság esetén 

(Erzsébet-utalványban) természetbeni támogatást, melynek összege 
gyermekenként 5.800,- Ft. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma  

 

2009. december 31. 1025 fő 
2010. december 31. 1080 fő 
2011. december 31. 1054 fő 
2012. december 31. 972 fő 
2013. december 31. 869 fő 
2014. december 31. 680 fő 
2015. december 31. 604 fő 
2016. december 31. 541 fő 
2017. december 31. 443 fő 
2018. december 31. 363 fő 

 
A jogosult 363 fő korcsoportonkénti megoszlása 

 2013. 
év 

2014. 
év 

2015. 
év 

2016. 
év 

2017. 
év 

2018. 
év 

6 év alatti 272 fő 217 fő 193 fő 161 fő 126 fő 100 
7-14 éves 372 fő 302 fő 276 fő 256 fő 207 fő 171 
15-18 éves 146 fő 116 fő 106 fő 100 fő 82 fő 72 
18 feletti 79 fő 45 fő 29 fő 24 fő 28 fő 20 
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A jogosult 363 fő 200 családban él. 
 

Családok száma a gyermekek száma szerinti megosztásban 
 

 2013. év 2014. 
év 

2015. 
év 

2016. 
év 

2017. 
év 

2018. 
év 

l gyermekes 
család 

315 241 200 144 99 75 

2 gyermekes 
család 

146 111 105 100 74 54 

3 gyermekes 
család 

52 48 38 46 32 41 

4 vagy 5 
gyermekes család 

18 10 15 31 39 27 

6 vagy több 
gyermekes család 

5 5 3 9 6 3 

  
A 200 családból 136 családban a gyermeket egyedülálló szülő gondozza. 
 

 2013. 
év 

2014. 
év 

2015. 
év 

2016. 
év 

2017. 
év 

2018. 
év 

l gyermekes család 207 180 157 76 58 46 
2 gyermekes család 86 76 66 66 58 44 
3 gyermekes család 28 29 21 27 13 27 
4 vagy 5 gyermekes 
család 

10 5 6 17 24 18 

6 vagy több 
gyermekes család 

2 2 2 5 3 1 

 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására, illetve az eljárás 
megszüntetésére 16 esetben került sor. A család jövedelme, vagyoni viszonyai a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek nem feleltek meg, vagy azokat nem 
igazolták. A döntés ellen fellebbezéssel nem éltek.  
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 
jogosult gyermek gyámjául rendelt hozzátartozója részére állapítható meg, ha a 
gyermek tartására köteles és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban vagy időskorúak 
járadékában részesül, ennek havi összege 6.270 Ft.  
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a 2018. évben nem volt. 
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Iskolakezdési támogatás 

Az iskolakezdési támogatást a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) 
önkormányzati rendelet alapján települési támogatásként biztosítja Képviselő-
testületünk. Az a szülő, nevelőszülő, gyám részesül iskolakezdési támogatásban, aki a 
köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, összege 
gyermekenként 6.000,-Ft. 

2018. évben 10 gyermek jogán állapítottunk meg iskolakezdési támogatást 
összesen: 60.000,- Ft összegben.  

Utazási támogatás 

Az utazási támogatást a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II. 20.) önkormányzati 
rendelet alapján települési támogatásként biztosítja Képviselő-testületünk annak a 
személynek, akinek 3 éven aluli gyermeke van, terhességi-gyermekágyi segélyt, 
gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozási díjat kap és egyéb jövedelemmel 
nem rendelkezik. Az utazási támogatás mértéke megegyezik az önkormányzat által 
beszerzett buszbérlet ára, és a kérelmező által fizetendő 1.000.-Ft saját erő 
különbségével. Feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
350 %-át.  
 
A 2018-as évben ilyen kérelem nem volt. 
 
Továbbá 2017. október 01. napjától települési támogatásként utazási költségtérítést 
nyújt a Dombóvár város közigazgatási területéhez tartozó kül- és belterületi lakott 
területeken – különösen Mászlony, Szilfás, Kiskonda, Szarvasd, Nagykonda pusztán 
– lakóhellyel rendelkező azon szülő részére 

a) akinek a gyermeke dombóvári köznevelési intézménybe helyközi 
autóbuszjárattal jár, és 

b) a szülő vállalja, hogy a gyermeket az intézménybe és onnan haza kíséri, 
továbbá a 

c) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, valamint 

d) a gyermek utaztatása más szervezett módon nem megoldott.  
 
2018. évben egy kérelmező részére biztosítottunk bérletet Dombóvár-Szarvasd 
útvonalra, 98.120,- Ft összegben. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata 2017. június 1-jétől az alábbi új szociális 
ellátásokat vezette be: 
 
Gyermek születésének támogatása 
Június 1-től minden dombóvári lakcímmel rendelkező kisgyermek születésekor egy 
Dombóvár város logójával ellátott rugdalózót is tartalmazó babagondozási csomagot 
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vehetnek át a szülők a védőnőtől. Ezen kívül azok a szülők, akik igazolni tudják, hogy 
legalább 1 éve Dombóváron élnek, gyermekenként 20.000,-Ft-os pénzbeli 
támogatásban részesülnek, melyet a gyermek születését követő 30 napig lehet 
igényelni. 
A 2018. év második félévében 90 fő részére biztosítottunk támogatást erre a célra.  
 

Védőoltások megvásárlásának támogatása 
Az önkormányzat számára fontos, a lakosság egészségi állapotának, életminőségének 
javítása. Ezért a fenti dátumtól szociális ellátásként pénzbeli támogatást nyújt a 65 év 
felettiek részére tüdőgyulladás elleni, a 14 évesek számára agyhártyagyulladás elleni 
védőoltás megvásárlásához. A támogatás mértéke a védőoltás árának 100 %-a, de 
legfeljebb 17.000,-Ft.  
A védőoltások beszerzését a tavalyi év második félévében 3 fő esetében támogattuk. 
 
 

III. Az önkormányzat által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
94. §-ában meghatározott ellátási kötelezettségnek megfelelően az önkormányzat 
gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, 
óvoda, iskolai napközi), a gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülői ellátás, 
családok átmeneti otthona) biztosításáról.  
 
A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekek átmeneti gondozását, a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító nyári napközis tábort az önkormányzat a Dombóvári 
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ útján 
biztosította.  
Az előterjesztés 1 – 5. számú mellékletei tartalmazzák a Dombóvári Egyesített Humán 
szolgáltató Intézmény által elkészített feladat ellátásról szóló beszámolókat.   
 
A gyermekek napközbeni ellátásának városunkban működő formái:   

- bölcsődei és óvodai ellátás, 
- iskolai napközi, tanulószoba, 
- nyári napközis tábor. 

 
Az óvodai és bölcsődei ellátás önkormányzati intézményekben és két egyházi 
fenntartású óvodában valósul meg.  
 
1. Bölcsődei ellátás: 
 
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2018. évben az engedélyezett 
férőhelyek száma 72 fő volt. 2018 januárjától 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek járt 
a bölcsödébe, így a maximálisan felvehető gyermekek létszáma 66 fő lett. Hátrányos 
helyzetű kisgyermek nem járt bölcsődébe, védelembe vett gyermek 1 fő volt. 
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2. Óvodai ellátás: 
 
Az óvodai ellátás önkormányzati és egyházi fenntartású férőhelyen biztosított. 
 
Az óvodák beszámolójából kiderül, hogy a pedagógiai programjaikban és nevelési 
gyakorlatukban kiemelt figyelmet fordítanak a különleges bánásmódot igénylő 
gyermekek fejlesztésére, felzárkóztatására.  
A védőnőkkel és a Gyermekjóléti Szolgálattal valamennyi óvoda folyamatosan 
együttműködik a problémák kezelésében.  
 
Az alábbiakban a beküldött intézményi beszámolók alapján nyújtunk tájékoztatást. 
 
 
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 
 
A gyermekek óvodai ellátása a székhely óvodában és két tagintézményben történt 
2016. szeptember 30. napjáig, akkor az Erzsébet Óvodai Tagintézmény egyházi 
fenntartásba került.   

A gyermekek összetételének jellemzői 
 

 
 
 
 

Óvodák 
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Szivárvány Óvoda 
(székhely) 

6 164 5 1 0 6 

Bezerédj Amália Óvodai 
Tagintézmény 2017. 
októbertől Zöldliget 
Óvodai Tagintézmény 

4 104 12 0 2 3 

Gyermekvilág Óvodai 
Tagintézmény 2017. 
októbertől Százszorszép 
Óvodai tagintézmény 

5 116 3 1 7 6 

Intézmény összesen 15 384 20 2 9 15 
 
Az intézményben az elmúlt év augusztus 31-ig igazolatlan hiányzás nem volt. A 
gyermekek rendszeresen jártak óvodába. Azonban a 2018/2019-es nevelési évet az 
intézménnyel óvodai jogviszonyban álló három kisgyermek nem kezdte meg (a család 
külföldre költözött – ezt nem jelezték), ezért igazolatlan napjaik vannak. Erről a 
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 
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Központja és a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Hatósági és 
Gyámügyi Osztálya is értesítésre került. 
 
A gyermekek lakhelye szerinti megoszlás (2018. december 31-i adatok) 
 

Óvodák Gyermek létszám 
(fő) 

Bejáró gyermekek 
száma (fő) 

Dombóvári 
gyermekek száma 

(fő) 
Szivárvány Óvoda 
(székhely) 

164 6 158 

Zöldliget Óvodai 
Tagintézmény 

104 3 101 

Százszorszép Óvodai 
tagintézmény 

116 6 110 

Intézmény összesen 384 15 369 
 
A bejáró gyermekek Kapospuláról (körzetileg a szivárvány óvodához tartozik), 
Mágocsról, Kaposszekcsőről, Szabadiról és Kocsoláról érkeztek. A beóvodázási 
körzeten kívül élő gyermekek felvétele fenntartói engedéllyel történt. 
 
Egész napos óvodai ellátást igénylő gyermekek száma 

 
Minden aktív jogviszonnyal rendelkező gyermek szülője kérte az egész napos óvodai 
ellátást.  
 
Tanórán kívüli elfoglaltságok 
 
A tagintézményekben a gyerekek fejlesztését az óvodapedagógusokon kívül, a 
pedagógiai szakszolgálat utazó gyógytestnevelői és logopédusai is segítik. A 
gyógytestnevelés biztosítására szakember hiány miatt nem volt lehetőség a Zöldliget 
és a Százszorszép Tagóvodában. A Szivárvány Óvodában gyógytestnevelő 
végzettséggel is rendelkező óvodapedagógus kolléganő látja el a feladatot. 
Az SNI gyermekek fejlesztését a Tolna Megyei EGYMI gyógypedagógusai, 
logopédusai végzik. 
Mindhárom óvodában tehetséggondozó műhelyek működtetésével támogatják a 
tehetséggondozást. 
 
Szivárvány Óvodai tanuszoda költségtérítéssel biztosítja a lehetőséget a középsős- és 
nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatásához, úszás tanításához (5.000 Ft/10 
foglalkozás/fő).  
 
Jövőbeni célok: 
Az intézmény kiemelt feladatának tekinti, hogy integrált nevelés keretében segítse a 
hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek beilleszkedését, fejlesztését. Bővíteni 
szeretnék az ehhez szükséges módszereket. Másik fontos feladatnak tekintik a 
szülőkkel való bánásmód terén fejleszteni stratégiájukat, az eredményesség érdekében. 
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További célként fogalmazzák meg, hogy a többi szülővel elfogadtassák a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek együtt nevelését. 
 
Kiemelt célok: 
- A gondozatlanságot, elhanyagoltságot mutató gyermekek szüleivel való 

együttműködés hatékonyságának, eredményességének növelése elsősorban 
gondozási területeken. 

- A szülők tájékoztatása gyermekükkel kapcsolatos kötelezettségeikről, ezek 
teljesítésére ösztönzésük, a szükséges segítség megadásával. 

- A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Gyámhivatal munkatársaival, a 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, a védőnőkkel, a Rendőrség munkatársaival 
és gyermekorvosokkal a rendszeres és hatékony együttműködés fenntartására 
törekvés.  

 
Margaréta Református Óvoda: 
 
Az óvodai csoportok száma 4, a gyermekek száma 103 volt 2018. szeptember 1. 
napján. A vidékről bejáró gyermekek száma 7 fő.  
Tanórán kívül szervezett elfoglaltságok: aerobik 32 fő, ovi-kosár 18 fő, alapozó 
mozgásterápia 12,15 fő, logopédia 17 fő, gyógytestnevelés 41,32 fő, így tedd rá-népi 
játékok 13 fő.  
A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma 0 fő.  
Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő. 
Hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 3 fő. 
 
A gyermekjóléti szolgálattal 1 gyermek esetében kellett együttműködni, apai 
kapcsolattartás ügyben.  
Az óvodában igazolatlan hiányzás nem volt. 
 
Az intézményben megvalósuló tehetséggondozó programok és a résztvevők száma: 
néptánc – 20 fő, tücsöktanoda (gyermekszínjátszás) – 20 fő. 
 
Az óvodai étkezést (mivel saját főzőkonyhával nem rendelkeznek) szerződéssel az 
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Dombóvári Apáczai Csere János 
Szakközépiskola és Kollégium konyhája látta el.  
 
Jövőbeni célok, tervek: 

- A gyermekek szociális helyzetét egész év során figyelemmel kísérik, melyet 
éves szinten kétszer írásban rögzítenek. 

- Az év folyamán feltárt fejlődési, nevelési vagy egyéni bánásmódot igénylő 
fejlesztést a csoportban dolgozó óvodapedagógusok végzik. 

- Alapozó mozgásterápiás foglalkozást heti rendszerességgel végzi az e témában 
képzett óvodapedagógus. 

- A pedagógia szakszolgálat munkatársai – logopédus, gyógytestnevelő – heti 
több alkalommal fejlesztik a rászoruló gyermekeket. 
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- Az óvoda külön megbízási szerződéssel alkalmaz egy logopédust, aki az SNI 
gyermek fejlesztését végzi. 

- A szülőket fogadó óra keretében tájékoztatják gyermekük fejlettségi szintjéről. 
 
Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 
 
Az intézményben lévő gyerekek és 
csoportok száma 

4 csoport 
85 gyermek 

A gyerekek lakhelye szerinti 
megosztás / Dombóvár és vidékről 
bejáró gyerekek száma/ 

71 dombóvári 
14 vidéki 
3 gyermek Mászlony pusztáról jár 
4 gyermek Sásdról 
3 gyermek Attaláról 
1 gyermek Mosdósról 
1 gyermek Csomából 
1 gyermek Szabadiból 
1 gyermek Gyulajról 

Tanórán kívüli elfoglaltságok Úszás, német tánc, lovaglás, zeneovi, 
kutya terápia, gyógytestnevelés, 
tehetséggondozás, magyar tánc 

Tanulási-, magatartási nehézségekkel 
küzdő gyerekek száma 

17 

Hátrányos/halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek száma 
Alapellátásba vett/védelembevett 
 
Gyámság alá helyezett 

13 fő HH 
0 fő HHH 
Alapellátásba vett 4 fő 
Védelembevett 2 fő 
Gyámság alá helyezett 6 fő 
Nevelőszülőnél elhelyezett 4 fő 
Anyaotthonban élő 2 fő 

Gyermekjóléti Szolgálattal 
kapcsolatos együttműködési esetek 
száma, oka, megoldások 

1 esetmegbeszélés történt, megváltozott a 
gyám személye. 
1 esetmegbeszélés történt, védelembe 
helyezés miatt. Szülő kezdeményezte, még 
nem kaptunk a végeredményről 
határozatot. 
1 esetmegbeszélés, védelembe vétel miatt.  

Hiányzások száma, igazolatlan 
hiányzások száma, milyen 
következmények voltak 

 Nem volt 

Az intézményben megvalósuló 
pályázatok, programok, 
tehetséggondozó programok jellemzői, 
azon résztvevők száma 

A fenntartó pályázataiból részesültek-
magas részvételi aránnyal a szülők is 

Jövőbeli célok, tervek a problémák 
hatékonyabb kezelése érdekében 

A jövőbeni célunk a családsegítő, 
gyermekvédelmi szervekkel 
együttműködve a nehézségekkel, családi 
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problémákkal küzdő szülők segítése. 
 
3. Iskolások napközbeni ellátása 
 
Az idősebb korosztály napközbeni ellátását iskolai napközi és tanulószoba biztosítja. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-ában előírtaknak 
megfelelően az általános iskolákban a délelőtti és délutáni tanítási időszakot oly 
módon szervezik meg, hogy azoknak 16 óráig kell tartaniuk.  
 
Az általános iskolák az önkormányzat felé részletesen beszámoltak arról, hogy a 
gyermekek tanulásának támogatása, segítése érdekében több szaktanár vesz részt a 
napközbeni ellátás biztosításában, szükség esetén korrepetálást szerveznek, fejlesztő 
foglalkozást, szakköröket, sportfoglalkozásokat tartanak. 
 
Az oktatási intézményben tevékenykedő gyermekvédelmi felelősök a gyermekjóléti 
szolgálattal együttműködve végzik munkájukat, részt vesznek az éves 
gyermekvédelmi tanácskozásokon, esetmegbeszéléseken, prevenciós és szabadidős 
programokat szerveznek.  
 

 Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Össz. gyermek 
létszám: 
alsós / felsős 

523 
248/275 

Vidéki gyerme-
kek száma 

59 

Tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek száma 

67 fő BTMN, 27 SNI 

HH / HHH 
tanulók 

74 fő   66 HH , 8 HHH 

Igazolatlan 
hiányzás 

53 tanuló mulasztott igazolatlanul 

Gyermekjóléti 
Szolgálattal 
kapcsolatos 
együttműködési 
esetek száma 

A 2018/2019-es tanévben a beszámoló elkészítésének napjáig 
összesen 95 alkalommal értesítették a szülőt/gondviselőt, 87 
alkalommal a Gyermekjóléti Szolgálatot, 20 alkalommal a 
Dombóvári Járási Hivatal Gyámügyi Osztályát, 15 alkalommal a 
Hatósági Osztályt igazolatlan mulasztások miatt, összesen 53 
tanuló esetében. 

 Dombóvári József Attila Általános Iskola 
Össz. gyermek 
létszám: 
alsós / felsős 

531 
 

Vidéki gyerme-
kek száma 

108 

Napközis 
csoportok száma 

- alsó tagozaton egész napos iskolai csoportok működnek, 
száma: 12, 

- felső tagozaton napközis csoportok működnek, száma: 5, 
- napköziben résztvevő gyermekek száma: 135 fő. A napközi 
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16 óráig tart.  
 

Tanórán kívüli 
elfoglaltságok 

változatos formában és résztvevőkkel, szakkörök, művészeti 
csoportok, iskolai sportkörök, énekkar, stb.  

Tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek száma 

86 fő   

SNI-s tanulók száma: 31 fő 
HH / HHH 
tanulók 

33 fő   28 HH , 5 HHH 

Igazolatlan 
hiányzás 

nincs adat 

Gyermekjóléti 
Szolgálattal 
kapcsolatos 
együttműködési 
esetek száma 

Több tanulóval kapcsolatosan küldtünk esetinformációt tovább a 
szükséges szerveknek. A jelzések telefonon, elektronikus úton és 
hivatalos levél formában történt. Tíz esetben küldtünk esetjelző 
adatlapot, vagy környezettanulmányt. A problémák között az 
igazolatlan hiányzások, az elhanyagolás, veszélyeztetettség, 
fejtetvesség, szociális-, fegyelmi-, tanulási probléma, szülői kérés, 
pedagógusi tanácskérés szerepelt. A megoldási variációk között 
jelentős volt az esetmegbeszélés, esetkonferencia. Szükség esetén 
bevontuk a gyámhivatal, a családsegítő, a rendőrség dolgozóit, az 
illetékes gyermekorvost, pszichológust. E konzultáció 
folyományaként, úgy a szülő, mint a gyermek, a pszichológus 
segítségét veheti igénybe a családi és iskolai problémák 
hatékonyabb kezelése érdekében. 
 

Programok, 
tervek: 

- rendvédelmi szervek preventív munkájának erősítése 
- KEF működésének erősítése 
- Gyermekjóléti Szolgálattal szoros kapcsolat ápolása 
- Szülők hatékonyabb bevonása  
- Pszichológus túlterheltsége enyhítése 

 
 

 Szent Orsolya Iskolaközpont 
Össz. gyermek 
létszám: 

239 fő, ebből 89 fő alapfokú művészeti oktatásban vesz részt 

Vidéki gyermekek 
száma 

50 fő 

Napközis csoportok 
száma 

napközis csoportok száma 5, napköziben résztvevő gyermekek 
száma 145 fő 

Tanórán kívüli 
elfoglaltságok 

Szakkörök:  
Rajzszakkör: 5-8. osztályban évfolyamonként heti 2 óra. 
Drámaszakkör: 5-8. osztályban heti 1 óra. 
Informatika szakkör: 6-8. osztályban heti 1 óra. 
Iskolai sportkör: 1-8. osztályban heti 2 óra gyermektorna, 
atlétika, hétvégenként turisztikai rendezvények. 
Egyéb: 
Napközi és tanulószobai foglalkozások 
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Tehetséggondozás 
Felzárkóztatás 
Középiskolai felvételi felkészítő 
Tanulmányi versenyek 
Művészeti iskola által szervezett foglalkozások 
 

Tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek száma 

19 fő 

HH tanulók  1 fő  
Igazolatlan hiányzás nem volt 
Programok, tervek:  Tantárgyi tehetséggondozás, korrepetálás, Mikulásfutás, Szülők-

Nevelők Bálja, Családi délutánok 
Tervek: Tanulók személyiségének, környezetének megismerése, 
fejlesztő módszerek ismertetése a családokkal, megfelelő 
beilleszkedés hatékony segítése, szülők segítése a családi és 
nevelési konfliktusok megoldásában. A gyerekek elemi 
szükségletei meglétének figyelemmel kísérése. Az egészséges 
fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának 
elősegítése. A tanulók egészségi állapotának figyelemmel 
kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az iskolaorvosi 
szolgálaton keresztül. Segélykérelmek támogatása, tanácsadás. 
A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres 
iskolába járásának folyamatos ellenőrzése. 
 

 
 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani 

Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája és a Fejlesztő Iskola 
Össz. gyermek 
létszám: 

72 fő 1-8. évfolyam és 1 foglalkoztató csoport van, valamint a 
Fejlesztő Iskolában 16 fő és 3 csoport 

Vidéki gyerme-
kek száma 

Móra Iskolában 31 fő, Fejlesztő Iskolában 12 fő 

Napközis 
csoportok száma 

a gyermekek 1-8. osztályig egész napos iskolarendszerben 
tanulnak, mely 62 főt érint. A Fejlesztő Iskolában a tanórákat 
követően nincs napközis foglalkozás, ők a tanóra után 
hazamehetnek. 

Tanórán kívüli 
elfoglaltságok 

Kórus, néptánc, sportkör, alsó tagozaton, pályaorientációs 
foglalkozás, mese és játék foglalkozás, önképző kör  

Tanulási vagy magatartási 
nehézségekkel küzdő 
gyermekek száma 

valamennyi gyermek 

HH / HHH 
tanulók 

Összesen: 48 fő 29 HH, 19 HHH 

Gyermekjóléti 
Szolgálattal kapcsolatos 
együttműködési esetek 
száma 

- Csökkent az esetjelzések száma. Elhanyagolás, 
bántalmazás miatt nem történt jelzés. Jelzéssel az 
igazolatlan hiányzások miatt került sor.   
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Programok, 
tervek: 

- EFOP 3.1.4. Útravaló ösztöndíj program 
- EFOP.3.2.5-17 Pályaorientáció, kiemelten az MTMI 

készségek és kompetenciák fejlesztésére a köznevelés 
rendszerében 

- EFOP.3.1.6-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése, 
A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó 
intézmények szakmai fejlesztése 

- TOP 5.2.1-15-TLI-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-
Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen élők 
társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja ---
-Együttműködő partnerként vesz rész iskolánk a programban, 
melynek keretein belül iskolai szociális munka folyik 
intézményünkben. 

- Részt vesznek rajzpályázatokon, filharmónia – és 
színházlátogatáson, egészség-megőrzési napot szerveznek, 
prevenciós előadásokat 

 
 

 Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári 
Tagintézménye (Kinizsi 37.) 

Szakértői bizottság tevékenysége: 
 

275 fő diagnosztika 

Nevelési 
tanácsadás:  

csoportos szűrővizsgálatot 144 dombóvári gyermek esetében 
végeztek 

Fejlesztések: Korai fejlesztést havi 12-14 esetben végeztek 
Logopédiai ellátás  230 fő részére 
Gyógytestnevelés 288 fő dombóvári részére 
 
 
A középiskolák beszámolójából kiderül, hogy az intézmények nagy hangsúlyt 
fektetnek a gyermekvédelmi feladatokat ellátására. 
 
 

 Illyés Gyula Gimnázium 
Össz. gyermek 
létszám: 
alsós / felsős 

511 fő 17 osztályban 

Vidéki gyerme-
kek száma 

212 fő 

Napközis 
csoportok száma 

az 5. és 6. évfolyamon szerveztek napközis ellátást, amelyet 66 fő 
vett igénybe 

Tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek száma 

16 fő, óraadó pedagógus tartotta nekik a kötelező 
foglalkozásokat, SNI-s diákok száma 9 fő 

HH / HHH 
tanulók 

6 fő HH 
0 fő HHH 

Igazolatlan 1 tanuló esetében meghaladta az 50 órát 
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hiányzás 
Gyermekjóléti 
Szolgálattal kapcsolatos 
együttműködési esetek 
száma 

- igazolatlan órák miatt, illetve magántanulói 
státuszok jóváhagyása miatt kellett felvenniük a 
kapcsolatot 

Programok, 
tervek: 

- A Család- és Gyermekjóléti központtal kötött együttműködési 
megállapodás alapján 2019. január hónap óta dolgozik egy 
iskolai szociális munkás a gimnáziumban. Sok diák keresi 
meg őt a problémáival.  

  
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája 

Össz. gyermek 
létszám: 
alsós / felsős 

646 fő (ebből 218 fő felnőtt) 

vidéki gyerme-
kek száma 

399 fő 

Tanulási 
nehézségekkel 
küzdő 
gyermekek 
száma 

SNI-s létszám:9. esp osztály: 4 fő; 9.ívheg (bevont elektródás kézi 
ívhegesztő):3 fő; 9.ks (konyhai kisegítő): 9 fő; integráltak: 48 fő 
(ebből 7 fő F70-es besorolású). 

HH / HHH 
tanulók 

90 fő hátrányos helyzetű (tanulóink 21%-a), ebből 40 fő 
halmozottan hátrányos helyzetű (9,3%) 

igazolatlan 
hiányzás 

11 óra/fő 

Gyermekjóléti 
Szolgálattal kapcsolatos 
együttműködési esetek 
száma 

- igazolatlan órák miatt, illetve kirendelt pártfogókkal 
történő kapcsolattartás miatt az együttműködés 
folyamatos.  

programok 
tervek: 

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a következő területekre: 

-       bűnmegelőzés 
-       egészségvédelem (drog, alkohol, dohányzás, AIDS) 
-       egészséges táplálkozás 
-       közlekedési ismeretek 
-       fogyasztóvédelem 
-       fenntarthatóság 

Futó programjaink, pályázataink: 
-       EFOP-1.8.5-17-2017-00171 (Menő menza: „Mi 
emészt?” Nem csak az számít, hogy mit eszel, mit 
emésztesz, hanem az is, hogy téged mi emészt.) 
-       EFOP-3.1.9-17-00015 (Iskolapad: „Csellengők. Egyéni 
élethelyzetek, rugalmas egyéni tanulási utak, 
esélyteremtés.”) 
-       EFOP-3.1.10-17-2017-00021 (Lépj egy fokkal feljebb! 
„Hátrányok és előnyök. Minden hátrány magával hordozza 
a vele egyenértékű előny csíráját”.) 
-       HAT-17-02-2017-00174 Határtalanul Program 
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(„Nemzeti örökségünk, büszkeségünk”) 
-       GINOP-6.2.3-17-2017-00038 Lemorzsolódás 
csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
tagintézményeiben 
-       Pénzügyi témahét 
-       Fenntarthatósági témahét 
-       Iskolakert pályázat 
-       Memóriakártya készítése óvodásokkal 
-       A Szent Orsolya Iskolaközpont tanoda pályázatában 
való részvétel (Színdarab előadása: Karinthy Frigyes: Tanár 
úr kérem) 
-       A Sásdi Általános Iskolában 6 szakmával kihelyezett 
tanműhely szervezése 
-       Szakmák éjszakája 
-       Esterházy-nap 
-       Szalagtűző 
-       Ökonap 
-       Szépíró verseny, szavaló verseny, helyesírási verseny 
-       Sportrendezvények 
-       Városi rendezvényeken, előadásokon való aktív 
részvétel 
-       SZKTV-verseny: Klenota Nóra komplex írásbeli 
vizsga alóli mentességet kapott 
-       OSZTV-verseny: Somogyi László 1. helyezést ért el. 

 
 

 Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma 

Össz. gyermek 
létszám: 
alsós / felsős 

494 fő 

vidéki gyerme-
kek száma 

214 bejáró és 59 kollégista. 

Tanórán kívüli 
elfoglaltságok: 

sportfoglalkozások 

Tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek száma 

SNI-s diákok száma 29 fő 

HH / HHH 
tanulók 

61 fő, 42 HH, 19 HHH 

igazolatlan 
hiányzás 

3064 óra 

Gyermekjóléti 
Szolgálattal kapcsolatos 
együttműködési esetek 
száma 

- igazolatlan órák miatt a szülők, illetve gyámhatóság, 
gyermekjóléti szolgálat is értesítésre került, több 
esetben osztályfőnöki figyelmezetést, illetve 
igazgatói figyelmeztetést kaptak a diákok.  

programok - Az iskolában működő GINOP programban résztvevő 
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tervek: pedagógusok a Gyermekjóléti Szolgálattal és a jelzőrendszer 
más tagjaival is kapcsolatban állnak.  

 
 

 
 
 
 
 
 

IV. Gyermekétkeztetés 
 

Dombóvár város gyermekétkeztetését az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezeten keresztül látja el.  
 

Bölcsődei és óvodai gyermek adagszámok összesítője 2018. év 

megnevezés 50%-os 
kedvezmény 100% kedvezmény kedvezmény nélküli, 

teljes árat fizető  
adagszám összesen 
(gyermek) 

Bölcsőde 0 8384 1978 10362 

Szivárvány óvoda 0 20401 5450 25851 

Zöld liget óvoda 0 16313 870 17183 
Százszorszép 
óvoda 0 16056 709 16765 

Összesen 0 61154 9007 70161 
 

 

Általános iskolai adagszámok alakulása 2018. év 
 

megnevezés 

csak ebéd háromszori étkezés  

50%-os 
kedvezm

ény 

100% 
kedve
zmény 

kedvezmény 
nélküli, 

teljes árat 
fizető  

adagszám 
összesen 
(gyermek

) 

50%-os 
kedvez
mény 

100% 
kedvezm

ény 

kedvezmény 
nélküli, 

teljes árat 
fizető  

adagszám 
összesen 
(gyermek

) 

Belvárosi Ált. 
Iskola 9861 2810 29098 41739 7385 19588 8541 35514 
József Attila 
Ált. Iskola 7296 1417 25305 34018 5815 9654 17496 32965 
Móra Ferenc 
Ált. Iskola 544 0 0 544 2664 7266 35 9965 

Reménység 333 0 0 333 343 1253 0 1596 

Összesen 18034 4227 54373 76634 16207 37761 26072 80040 

         

Összesen 
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50%-os 
kedvezmény 

100% 
kedvezmény 

kedvezmény 
nélküli, 

teljes árat 
fizető  

adagszám 
összesen 
(gyermek

) 

17246 22398 37609 77253 

13111 11071 42801 66983 

3208 7266 35 10509 

676 1253 0 1929 

34241 41988 80445 156674 

    
 
 
Középiskolai adagszámok alakulása 2018. év 

megnevezés 

kollégium menza 

50%-os 
kedvez
mény 

100% 
kedvezm

ény 

kedvezm
ény 

nélküli, 
teljes 
árat 

fizető  

adags
zám 

összes
en 

(gyer
mek) 

50%-os 
kedvezm

ény 

100% 
kedvezm

ény 

kedvezmé
ny nélküli, 
teljes árat 

fizető  

adagszám 
összesen 

Apáczai 
Iskola 

reggeli 4752 480 4413 9645       0 

ebéd 4646 494 4234 9374 1849 271 2093 4213 

vacsora 3806 378 3564 7748       0 

HEMI  

reggeli 831 574 409 1814       0 

ebéd 848 574 421 1843 1921 576 825 3322 

vacsora 625 458 250 1333       0 

Gimnázium 

reggeli       0       0 

ebéd       0 4191 1096 7589 12876 

vacsora       0       0 

  Összesen 15508 2958 13291 31757 7961 1943 10507 20411 

 
összesen 

50%-os 
kedvezmény 

100% kedvezmény 
kedvezmény 

nélküli, teljes árat 
fizető  

adagszám 
összesen 

4752 480 4413 9645 

6495 765 6327 13587 

3806 378 3564 7748 

831 574 409 1814 

2769 1150 1246 5165 

625 458 250 1333 

0 0 0 0 

4191 1096 7589 12876 

0 0 0 0 

23469 4901 23798 52168 
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V. Bűnmegelőzés 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 09. napján 
tartott ülésén döntött Dombóvár Város Bűnmegelőzési Koncepciójának elkészítéséről, 
valamint tartalmi elemeinek meghatározásáról. A Képviselő-testület a 94/2016. 
(VI.30.) Kt. határozatával elfogadta Dombóvár Város 2016-2020. közötti 
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját.  
 
A koncepció megfogalmazza a bűnmegelőzés fogalmát, mely alapján a bűnmegelőzés 
minden olyan intézkedés, és beavatkozás, melyek célja, vagy eredménye a bűnözés 
mennyiségi csökkentése, az állampolgári szubjektív biztonságérzet minőségi javítása, 
a bűnalkalmak lehetőségének csökkentése, a bűnözést előidéző okok hatásainak 
mérséklése, a sértetté (áldozattá) válás megelőzése.  
 
A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai: 

- gyermekek, fiatalkorúak és fiatal felnőttek 
- időskorúak 
- a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók (HH) 
- a halmozottan hátrányos helyzetben élők (HHH) 
 

A koncepció elkészítésének célja az volt, hogy a városban az életminőséget javító 
közbiztonság megteremtése érdekében a közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben és 
a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és megfelelő 
keretet biztosítson a közös feladatok eredményes ellátásához. 
 
A prioritásokhoz igazodó cselekvési terv második pontja a gyermek és fiatalkori 
bűnözés csökkentése.  
 
Alapvető törekvés az említett korosztály célirányos preventív nevelésével a bűnözés 
utánpótlási bázisának csökkentése, a már „megtévedt” gyermek helyes irányba 
terelése, az ehhez szükséges szakmai, személyi és intézményi igény biztosítása.  
 
A gyermek- és ifjúságvédelem nem képzelhető el a rendőrség, a gyámügy, a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a védőnői hálózat, valamint az oktatási 
intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel folytatott együttműködés nélkül. Az 
együttműködés eredményeként nem csak a megelőzésben érhető el jó eredmény, 
hanem kevesebb ilyen jellegű cselekmény marad rejtve.  
 
Alkalmazott eszközök: 

- rendőrségi ismertetők, figyelemfelhívások általános iskolák részére 
 
A gyermek és ifjúsági korosztályra vonatkozóan a koncepció kiterjed még a 
droghasználat és a kábítószer-bűnözés kezelésére, megelőzésére. 
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Cél a városban a drogfogyasztás megelőzése, visszaszorítása, megszüntetése. 
Szükséges a kábítószer fogyasztás terjedési útvonalainak fokozott ellenőrzése. Minden 
eszközt fel kell használni, hogy a fiatalabb korosztályok se fertőződjenek.  
 
Az általános tapasztalat az, hogy a fiatalok szinte teljes mértékben áttértek az ún. 
dizájner drogok, új pszichoaktív, valamint az internetről rendelhető, legális szerek 
használatára. Ezen szerek fogyasztása alkalmi jelleggel elfogadott a 16-20 éves 
korosztály számára.  
 
A szórakozó helyek visszatérő ellenőrzéseit szorgalmazni kell, amely ellenőrzéseken 
keresztül befolyásolható az üzemeltetők normakövetése, különös tekintettel a fiatalok 
alkohollal és dohánytermékkel történő kiszolgálására, illegális szerek üzleten belül 
történő hozzáférhetővé tételére.  
 
Alkalmazott eszközök: 

- célzott programok, előadások tartása 
 
 
A bűnmegelőzés érdekében rendszeres kapcsolatot kell tartania egymással  

• az önkormányzatnak,  
• a rendőrségnek, 
• a városban működő polgárőr szervezetnek,  
• a közterület-felügyeletnek, 
• az önkormányzati intézményeknek, 
• gyermekvédelmi, gyermekjóléti, oktatási szféra intézményeinek, képviselőinek, 
• a katasztrófavédelem illetékes szerveinek, 
• helyi nemzetiségi önkormányzatoknak, 
• egyházaknak, 
• a gazdasági élet helyi meghatározó szereplőinek, vállalkozásainak, 
• kulturális és szórakozási célt szolgáló kiemelt szolgáltatóknak. 
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Tolna Megye 

Bűnmegelőzési és prevenciós programok, rendezvények 
 2018. év 

       

 
sor-
szám 

Közös 
önkormányzati 

hivatal székhelye 

Közös 
önkormányzati 

hivatalhoz 
tartozó 

települések 

P R O G R A M 

indítója, szervezője megnevezése helye 
időpontja, 

gyakorisága 

1. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Viharmadár Önkéntes 
Mentő Egyesület 

utcai szolgálat krízis időszakban 
Dombóvár 

közigazgatási területén 
2018.01, 02,03, 10, 11, 12 

hó 

2. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Viharmadár Önkéntes 
Mentő Egyesület 

Egyesületi nap Dombóvár május 

3. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Viharmadár Önkéntes 
Mentő Egyesület 

Iskolai prevenciós felkészítő Dombóvár folyamatos 

4. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

osztályokban 
Belvárosi Általános 

Iskola 
osztályonként 1 alkalom 

5. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

osztályokban előadások internet 
Belvárosi Általános 

Iskola 
osztályonként 1 alkalom 

6. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

szociális munkás 
Belvárosi Általános 

Iskola 
heti 2 óra 

7. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár Rendőrség internet veszélyei Városi Könyvtár 2018. 02.06. 4 előadás 

8. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár Iskola egészség hete 

Belvárosi Általános 
Iskola 

évente 5. évfolyam 

9. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Iskolaorvos, fogorvos, 
védőnő 

szűrések 
Belvárosi Általános 

Iskola 
törvényi előírás szerint 

10. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár Járási Hivatal esetmegbeszélések 

Belvárosi Általános 
Iskola 

szükség esetén 

11. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Közlekedésbiztonsági 
Kutatóközpont 

referenciaintézmény 
közlekedésbiztonsági 

Belvárosi Általános 
Iskola 

március évfolyamonként 1 
osztály 
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12. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, 
Szakcs, Lápafő, 

Várong 
Dombóvári ESZI 

-0-3 éves korú gyermeket nevelő 
családok számára szolgáltatás 
biztosítása,                                       
- szülői kompetenciák 
fejlesztése, -gyermekek testi, 
mentális fejlődésének 
elősegítése,                    -
problémák szakemberek általi 
kiszűrése, kezelése, szükséges 
továbbirányítás 

Indulópont Biztos 
Kezdet Gyerekház 

Dombóvár 

-havi 1 alkalommal 
folyamatos,                          -
napi foglalkozások 
keretében a családok 
részvételi gyakoriságától 
függően több alkalom is 
lehetséges                    

13. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár Dombóvári ESZI 

iskolai szociális munka 
biztosítása (Család-és 

Gyermekjóléti Központ) 

Belvárosi Általános 
Iskola, József Attila 
Általános Iskola, Móra 
Ferenc Általános Iskola 

-heti 1 alkalommal 2 óra 
időtartamban fogadóóra,       
- konzultációs lehetőség     
(szülő, gyermek, pedagógus 
számára),             - heti 1 
alkalommal a szükségletekre 
reagálva rendszeres 
csoportfoglalkozás 
gyermekekkel,                           
- évente 2 alkalommal a 
szülői értekezletekhez 
kapcsolódva prevenciós 
elődadás a szülők részére            

14. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, 
Szakcs, Lápafő, 

Várong 
Dombóvári ESZI 

-nyári gyermekfelügyelet 
napközis tábor szervezése             
(Család-és Gyermekjóléti 
Szolgátat),                                               
-  csellengés prevenció,                  
- tematikus bűnmegelőzési 
program a Dombóvári 
Rendőrkapitánysággal 
együttműködve  

Család-és 
Gyermekjóléti Központ 
Dombóvár, Kinizsi u. 

37. 

nyári iskolai szünetben 
2szer1 hetes turnusokban 
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15. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, 
Szakcs, Lápafő, 

Várong 
Dombóvári ESZI 

-őszi gyermekfelügyelet 
napközis tábor szervezése 
(Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat)                                               
- csellengés, áldozattá válás 
prevenció 

Család-és 
Gyermekjóléti Központ 
Dombóvár, Kinizsi u. 

37. 

őszi iskolai szünetben 1 
turnusban 

16. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, 
Szakcs, Lápafő, 

Várong 
Dombóvári ESZI 

tematikus nyári szabadidős 
kirándulás szervezése (Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat) 
változó 

nyári iskolai szünetben 4 
alkalommal 

17. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Szakcs, Lápafő, 

Várong 
Dombóvári ESZI 

iskolai szociális munka 
biztosítása (Család-és 

Gyermekjóléti Központ) 
nincs megadva 

-havi 2 alkalommal 
csoportfoglalkozás a 
tanulókkal,                                 
- heti 1 alkalommal 
folyamatos iskolai 
konzultációs lehetőség 
biztosítása (szülők, 
gyermekek) 

18. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, 
Szakcs, Lápafő, 

Várong 
Dombóvári ESZI 

-team munka,                                     
-szakmaközi megbeszélések 
szervezése a témában (Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat) 

-Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
Dombóvár, Kinizsi u. 
37. együttműködő 
szervezeteknél, 
intézményeknél 

-folyamatos,                                               
-évente 6 alkalommal 

19. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

József Attila Általános 
Iskola és Székely Ildikó 
szociális munkás, Juhász 

Csilla 

az internet veszélyei 
Fő u. 42-44. (József 

Attila Általános Iskola) 
heti rendszerességgel 
osztályonként  

20. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár Béres Sarolta gyerekcsíny és bűn 

Fő u. 42-44. (József 
Attila Általános Iskola, 

5. b osztály) 
szeptember 

21. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Szekszárdi SZC 
Esterházy Miklós 

Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma (HEMI) 

Öko nap Dombóvár  április 
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22. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Dombóvári 
Rendőrkapitányság 

Prevenciós Nap középiskolások 
számára 

HEMI május 

23. 
Dombóvár, 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár 

Dombóvári 
Rendőrkapitányság 

Drog prevenció előadás 
általános és középiskolás 
tanulók, valamint szülők részére 

HEMI 2018. évben folyamatosan 
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A Dombóvári Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének a gyermekkorú és 
fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulásáról szóló tájékoztatását az előterjesztés 6. 
számú melléklete tartalmazza.  
 

VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
 
Az önkormányzat gondoskodik gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátási kötelezettségnek 
teljesítéséről, az ehhez szükséges feltételek biztosítottak.  
 
Fejlesztési lehetőségként az alábbiakra teszek javaslatot: 
 

• Az iskolai igazolatlan hiányzások számának, okának, kezelésének feltárása 
intézményenként, szükség esetén intézkedési terv kidolgozása a hiányzások 
csökkentésére. 
 

• Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása pályázati forrásból: Iskolai 
szociális munkás és pszichológus foglalkoztatása.  

 
 
 
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény gyermekvédelmi 
beszámolóját az előterjesztés alábbi mellékletei tartalmazzák: 
 

1. számú melléklet – Beszámoló Család- és Gyermekjóléti Központ 2018 

2. számú melléklet – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018 évi 

beszámolója 

3. számú melléklet - Bűnmegelőzési program 2018 évi 

4. számú melléklet - Családok Átmeneti Otthona 2018 évi beszámolója 

5. számú melléklet – Biztos Kezdet Gyerekház 2018 évi beszámolója 

 
 

 
 


