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Tisztelt Képviselő-testület!
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége (a
továbbiakban: Főigazgatóság) - korábban Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ 2012. június 14-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez, a TIOP-3.4.1.B-11/1
kódszámú Bentlakásos intézmények kiváltása című, „B” Gyermekvédelmi komponens
keretében. A TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0006 azonosítószámú, „A Tolna Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság Faddi Gyermekotthonának kiváltása” című pályázat a
2012. november 12-én kelt támogatói döntés értelmében 299.491.691.- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett. A projekt célja a
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Faddi, 2. számú Gyermekotthonának
kiváltása. A gyermekotthon jelenlegi mindkét épülete elavult, fenntartása értelmetlen
és gazdaságtalan. A jelenlegi koncepció szerint négy lakásotthont és egy központi,
egyéb szakmai feladatok ellátását biztosító irodai egységet kívánnak kialakítani
lakóingatlanok, családi házak megvásárlásával. A kialakításra kerülő lakásotthonok
közül háromban 12 fő, egyben pedig 8 fő elhelyezése lesz biztosított, így összesen 44
gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség a projekt megvalósítását követően. A
Gyermekotthon Központ és egy lakásotthon Szekszárdon, egy lakásotthon Őcsényben
kettő pedig Tolnán helyezkedett volna el az előzetes tervek szerint.
Tolna város Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésén egyhangú döntéssel
hozott határozatával indítványozta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Tolna Megyei Kirendeltsége felé, hogy amennyiben lehetőség van rá, keressenek más
megoldást a tolnai lakásotthonok létesítése helyett. A döntés hátterében az állt, hogy a
lakóotthon létrehozása, az állami gondozott gyermekek jelenléte a településen nagy
társadalmi felháborodást keltett, 1700 tolnai lakos ellenezte aláírásával a lakóotthonok
létrehozását.
Szekszárd Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésén tárgyalta a lakóotthonok
ügyét. A Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szekszárd vonatkozásában a Szőlőhegyi
városrészt látta alkalmasnak a gondozott gyermekek elhelyezésére, talált is olyan
házat, mely alkalmas 12 gyermek befogadására. Az említett városrészben lakó
szekszárdi polgárok azonban egy általuk szervezett fórumon, valamint írásban, számos
aláírással alátámasztva, kifejezték ellenérzésüket a lakásotthon elhelyezését illetően,
melyet a városvezetés tudomására hoztak. Ezen előzmények után Szekszárd
Közgyűlése arról döntött, hogy további egyeztetéseket folytat még a lakóotthon
elhelyezéséről. Ennek érdekében egyeztető tanácsot hozott létre, tulajdonképpen a
döntést elodázta.
Tudomásom szerint a két elutasító döntést követően Czibere Károly szociális ügyekért
és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az ügyben vizsgálat lefolytatására
utasította a Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét. Ugyanakkor azt is nyilatkozta,
hogy szerinte: erőszakkal nem lehet kikényszeríteni a gyerekek elfogadását, az ő
érdekük, hogy befogadó környezetbe kerüljenek.
Ezek a gyermekek a legtöbbször önhibájukon kívül, súlyosan traumatizáló
környezetből kerülnek nevelőotthonba, melynek hatása súlyos érzelmi és olykor
értelmi deficitekben mutatkozik meg náluk.

A gyermekotthoni elhelyezés célja, hogy a gondozott gyermekek és a fiatalok számára
kis létszámú, családias nevelést, otthont nyújtó ellátást biztosítson. Ezeknél a
gyermekeknél a lakóotthon veszi át a család szociálpszichológiai értelmében vett
státusát, szerepeit, szocializációs feladatait, az otthon nyújt nekik állandóság- és
biztonságérzetet. Céljai elérése érdekében esetkezelő, gondozási- nevelési, rekreációs,
egészségügyi és étkeztetési szolgáltatásokat nyújt és kialakítja a gyermekeknél a napi
élet gyakorlatát.
Az állami/gyermekvédelmi gondoskodásban, javítóintézetben hosszabb-rövidebb időt
eltölteni kényszerülő gyermekekről számtalan negatív előítélet van a kollektív
tudatban: hogy mind bűnözők, hogy nem tanulnak, hogy zűrösek, veszélyesek. Ezzel
ellentétben a Központi Statisztikai Hivatal 2008-ban megjelent „Az ismertté vált
bűncselekmények és elkövetőik Magyarországon” című kiadványában vizsgálja a
fiatalkorú bűnelkövetők demográfiai jellemzőit családi környezetük szerint is. Idézem:
„Mivel fiatalkorú (14-17 éves) bűnelkövetőkről van szó, nem meglepő, hogy jelentős
hányaduk, közel 84%-uk szülőkkel, illetve valamelyik szülővel közös háztartásban él.”
Mindezeket összefoglalva úgy gondolom, hogy ezeknek a gyermekeknek valóban
nagyon fontos, hogy befogadó környezetben találjanak otthonra, nagyon fontos az
előítéletek felszámolása. Dombóvár Város Önkormányzata korábban is nyitott volt
arra, hogy segítséget, megoldást nyújtson az ország más területéről érkező (sokszor
menekülő), rászoruló családoknak. Az anyaotthon több mint 15 éve működik
városunkban, jelenleg is teljes kihasználtsággal. Ezeknek a családoknak,
gyermekeknek a jelenlétét sem érzékelik negatívan mindennapi életükben a
dombóváriak.
Azt gondolom, hogy a jelenlegi Képviselő-testület is megfelelő nyitottsággal,
érzékenységgel fordul a szociális ügyek megoldása felé. Tekintettel erre, javaslom,
hogy Dombóvár Város Önkormányzata adjon esélyt a lakóotthon létrehozására, a
gondozást igénylő gyermekek befogadására városunkba, az alábbi határozati javaslat
elfogadásával.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - átérezve a társadalmi
felelősségvállalás szükségességét - támogatja, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége, a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0006
azonosítószámú, „A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Faddi
Gyermekotthonának kiváltása” című pályázatból megvalósítani kívánt lakásotthont
Dombóvár város közigazgatási területén helyezze el, és erre a célra a városban
lakóingatlant vásároljon.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatot küldje meg a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltségének vezetője
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Szabó Loránd
polgármester

