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Dorog Város Önkormányzatának átfogó értékelése a 2020. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 
 
Bevezető 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról minden év május 31- ig átfogó értékelést kell készítenie. 
 
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a  
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete előír az 
önkormányzatok számára.  
 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 
 
                 2018.        2019.    2020. 

 
 

0-18 éves korosztály  
 

2008 1909 1996 

bölcsődés gyermekek száma 
 

47 47 49 

óvodás gyermekek száma  370 384 394 

általános iskolás gyermekek  
száma  

1288 1284 1282 

 
 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 14. § (2) 
bekezdése alapján: „A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.” 
(3) bekezdés alapján: „A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.”  
A Gyvt. 15. § (1) bekezdése szerint: „Pénzbeli és természetbeni ellátások:  

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  
b) gyermekétkeztetés,  
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,  
d) az otthonteremtési támogatás.” 

állandó népesség száma 12065 fő 11888 fő 11761 

nő 
6313 fő 6218 6150 

52% 52% 52% 

férfi 
5752 fő 5670 5611 

48% 48% 48% 

0-14 éves nők 
753 fő 760 749 

6,2% 6,4% 6,3% 

0-14 éves férfiak 
838 fő 820 801 

6,9% 6,8% 6,8% 

15-17 éves nők 
179 fő 179 181 

1,5% 1,5% 1,5% 

15-17 éves férfiak 
153 fő 150 161 

1,3% 1,3% 1,3% 
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(2) bekezdés szerint: „A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:  

a) a gyermekjóléti szolgáltatás,  
b) a gyermekek napközbeni ellátása,  
c) a gyermekek átmeneti gondozása, 
d) gyermekek esélynövelő szolgáltatásai.” 

(3) bekezdés szerint: „A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.” 

(4) bekezdés szerint: „ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 
b) a védelembe vétel, 
c) a családbafogadás, 
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
e) a nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 
h) az utógondozói ellátás elrendelése, 
i) a megelőző pártfogás elrendelése. 

 
 A Gyvt. 19. §-ában szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni 
ellátás,  amely havi rendszeres pénzbeli utalással nem jár. A kedvezmény megállapításának  célja 
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a következő kedvezmények 
igénybevételére: 

• a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményére 

• természetbeni támogatásra és  

• külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményre  
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a jogosultsági feltételek fennállása esetén 
egy év időtartamra történik.  
A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát, 
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át, (41.325,- Ft-ot) 
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy 

                  ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy  
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek továbbra is megfelel az egyéb jogosultsági 
feltételeknek 

b)  az öregségi nyugdíj 135 %-át, (38.475 Ft-ot) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, 
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az arra jogosultak megfelelnek a törvényi 
feltételeknek.  
 
- a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapra tekintettel, 
- a tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapra tekintettel 

természetbeni ellátást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer 
vásárlásra felhasználható Erzsébet utalvány formájában.  

2017-től a jogalkotó differenciálta az összegeket. Akinek a jegyző a hátrányos, ill. halmozottan 
hátrányos helyzetét is megállapította az emelt összegű Erzsébet utalványt kap (6500,- Ft. értékben). 
Az összeg anyagi forrását a központi költségvetés biztosította.  
 
2020. augusztus 1-én alapösszegű Erzsébet utalványt 37 fő kiskorú, emelt összegű Erzsébet utalvány 
59 fő kiskorú és 2 fő nagykorú kapott összesen 605.000,- Ft. értékben.  
2019. november 1-én alapösszegű Erzsébet utalványt 37 fő kiskorú, emelt összegű Erzsébet 
utalványt 60 fő és 2 fő nagykorú kapott, összesen 625.500,- Ft. értékben.   

 
A Gyvt. 21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő 

gyermek számára, ha 
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
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ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege 
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; 
b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
bb) nevelésbe vették; 
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 
tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
da) nevelésbe vették, vagy 
db) utógondozói ellátásban részesül. 
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével 

kell biztosítani 
a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításainak átlagos száma 2020. évben: 98 
gyermek, ami 48 családot jelent    
  ebből    20 gyermek középiskolás 

  62 gyermek általános iskolás  
      9  gyermek óvodás  
      7 gyermek bölcsődéskorú 
 
A 2019. évi megállapításokkal áthúzódó eseteket is figyelembe véve a 198 gyermek részesült 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.    
2020. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek 2 esetben kerültek elutasításra 
jövedelemhatár túllépése miatt.  
  
Szünidei gyermekétkeztetés:  

21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
esetben 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi 
munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási 

szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 
időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
 
Szünidei gyermekétkezetést a hátrányos, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek – szülő, törvényes képviselő kérésére – az 
alábbi létszámban vették igénybe:  
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szünidei gyermekétkeztetésre 
jogosultak száma  

tavaszi 
szünetben  nyári szünetben őszi szünetben téli szünetben 

64 63 57 64 

szünidei gyermekétkeztetést 
igénybevevők száma 

19 22 9 11 
 
Az étkeztetés felügyeletét a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatának munkatársai látták el.  
 
Az önkormányzat az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel (1095. Budapest, Soroksári u.98.) 
kötött megállapodás alapján biztosítja a gyermekek étkeztetését. 
 
A helyszínt a Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József 
Tagiskolája biztosította.  
 

Szünidei gyermekétkeztetés:    810 E Ft. + Áfa volt, ebből 
315 E Ft. a normatíva.  
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 45. § (1) bekezdése 
alapján: A Képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni 
ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli 
vagy természetbeni formában – települési támogatást nyújt.  
(4) bek. alapján: Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt 
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi 
kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások 
– vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a 
települési támogatások rendjéről szóló rendelete mondja ki a települési támogatás feltételeit. 
 
Önkormányzatunk 2020-ben 19 családot (ebből 10 fő kiskorút) érintően 372 E Ft-ot fordított 
települési támogatásra.   
Települési támogatásról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.   
 
Az Önkormányzat az OTP által felajánlott összegből 28 kiskorút nevelő családot részesített 10 E Ft. 
adományban.  
 

Egyéb:   
a Gyvt-ben és Szt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok  

 
Dorog Város Önkormányzata minden tanév I. és II. félévére pályázatot ír ki a felsőoktatásban 
nappali tagozaton tanulók részére, akik  

a) dorogi lakóhellyel rendelkezik, 
b) aki legalább egy sikeres félévet igazol 
c) igazoltan beiratkozott a következő félévre 
d) akinek tanulmányi átlaga legalább 3,51  

 
A támogatás mértéke – amennyiben a tanuló megfelel a pályázatban foglaltaknak – 5 hónapra havi 
10.000,- Ft.  
 

Felsőoktatásban tanulók támogatásában március hónapban 31 fő, október hónapban 30 fő 
részesült, melyre az önkormányzat 3.050 ezer forint támogatást nyújtott.  
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
A Gyvt. 94.§ (2a) bekezedését figyelembe véve a települési önkormányzat a lakosság számtól 
függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni.  
Dorogon 2020. április 04-én megalakult a Dorogi Szoiciális Szolgáltató Központ, mely egyesítette a 
Dorog és Térségi Csaláédsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatot, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási 
Központot. A szociális szolgáltatások és ellátási terület tekintetében változás nem történt.  
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. valamint a  személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosította a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatok létszámát, összetételét, hatáskörét.  
Dorog területén  a hatósági ügyeket a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (Esztergom) 
vette át.  
A helyi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrált feladatkör lett. Az idősekkel és a 
gyermekekkel is ugyan azon családsegítő munkatársak foglalkoznak. A 15/2008. (IV.30.) NM rendelet 
1. sz. melléklete szabályozza a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak 
szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit. 
 
A speciális háttérszolgáltatások központban érhetők el,  mint pld.: jogi tanácsadás, pszichológus, 
mediáció, készenléti ügyelet, kórházi szociális munka, utcai szociális munka.  
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dorogi létszáma:  5 fő, ebből 1  fő vezető, 3 fő családsegítő 
és 1 fő adminisztratív munkatárs.   
 
A szolgálat által végzett tevékenység 2020. évi mutatói Dorog város területén: 
 
A szolgálat gondozási eseteinek száma Dorogon     
 
2020-ban  együttműködési megállapodás alapján összesen  177 fő gondozott volt, ami 67 családot 

jelentett.   Nem együttműködési megállapodás alapján (esetkezeléssel) 143 személyt láttak el, ami 98 

családot jelentett.  

 
A családokkal folytatott munka elsődleges szempontja továbbra is a segítségnyújtás, a család jól 
működjön, hogy a gyermekek a családjuk körében nevelkedjenek és megfelelő testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődésük biztosított legyen. Feladat a veszélyeztetettségek megelőzése, feltárása, 
megszüntetése.  

2018. szeptember 1-től  Gyvt. 40/A § (2) ag) pontja értelmében került bevezetésre az óvodai- iskolai 
szociális segítés, mely szakfeladatot a jogalkotó a család-és gyermekjóléti központokhoz rendelte 
kötelezően ellátandó feladatként. A szociális segítőknek felsőfokú szakirányú (szociálpedagógus, 
szociális munkás, szociálpolitikus stb.) végzettséggel kell rendelkezniük. 1.000 fő köznevelési 
intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve kell 1 fő szociális segítőt alkalmazni a központnak. 
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó 
gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 

Egyéb szakmai tevékenységek: 

- esetkonferenciák: 13 alkalommal (33 személyt érintett) 

- esetkonzultációk: 250 alkalommal (51 személy esetében) 

- szakmaközi megbeszélés: 7 alkalommal (évente 6 kötelező) 

- környezettanulmány készítése, felkérésre: 39 alkalommal (68 főt érintett) 

- családlátogatás: 488 alkalommal (241 személy esetében) 

- adomány közvetítés: 67 alkalom, 81 személy részesült, ruha, élelmiszer, egyéb 

- közvetítés a központhoz: 42 esetben, ami 54 személyt jelent 
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- ügyintézéshez segítségnyújtás: 180 alkalommal, 131 fő esetében 

- tanácsadás: 532 alkalommal, 185 fő esetében 

- segítő beszélgetés: 861 alkalommal, 232 fő esetében 

- információnyújtás: 586 alkalommal, 201 fő esetében 

- hátralékkezelési tanácsadás: 20 alkalommal 10 fő vonatkozásában. 

 
A szolgálathoz beérkezett jelzések adatai:  
A jelzések túlnyomó része közoktatási intézménytől, iskoláktól érkezett, melyekben igazolatlan 

hiányzásról, iskolai magatartási problémákról, és tanulási nehézségről tájékoztatták a szolgálatot.  

Összesen 137 írásos jelzés érkezett 115 alkalommal kiskorú ügyében, felnőtt esetében 22.  

 

- köznevezlési intézményektől: 13 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatóktól 28 jelzés,  

- Járási hivataltól: 18 jelzés, 

- Egyesület, alapítvány, egyházi, jogi személytől 1 jelzés, 

-     rendőrségtől: 29 jelzés érkezett,  

-     egészségügyi szolgáltatótól 9 jelzés érkezett, melyből védőnői szolgálattól 3 jelzés érkezett 

(főként elhanyagolásról, kiskorú várandósságáról). 

      -  állampolgártól: 11 gyermekek tekintetében bántalmazás esetében, mely zártan kezelendő.  

  
Rendőrségtől érkezett jelzések elsősorban, szabálysértésről, bűnelkövetésről, családon belüli 
erőszakról, családon belüli konfliktusról szólnak. 
Kiskorú bűnözés okai: nem megfelelő családi háttér, elhanyagoló, kontroll nélküli környezet.  
 
Fő problémák: a gyermeknevelési, életvezetési, családi-kapcsolati konfliktus, magatartási, anyagi, 
elhanyagolás.    
 
Bíróságtól érkezett megkeresés környezettanulmány, valamint iratanyag bekérése céljából történt. 
 
Dorogon pártfogó felügyelet alatt 14 fő állt ebből 9 fő fiatalkorú és 5 fő megelőző pártfogás alatt állt.  

Környezettanulmányt hatósági felkérésre 11 fő esetén végzett a pártfogó Dorog és térségében. 

Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények: lopás vétsége és bűntette, zsarolás bűntette, testi sértés 

vétsége, bűntette, gyermekpornográfia bűntette. 

 

 
A jelzőrendszer tevékenysége és a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködése 
 
A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a gyermekek veszélyeztetésének 
felderítésére és megelőzésére jelzőrendszert működtet. A gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszeri 
tagokkal a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen tart esetmegbeszélést, valamint konkrét 
gondozási esetekben, a veszélyeztetés megszűntetése érdekében, az érintett szakemberek és a család 
bevonásával esetkonferenciát. A rendelkezésre álló információk birtokában javaslatot tesz a további 
gondozás formájára. A Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan együttműködik a Gyámhivatallal és a 
közoktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel. Emellett kapcsolata van a 
jelzőrendszer összes résztvevőjével, illetve kapcsolatot szorgalmaz mindazokkal, akik gyermekvédelmi 
feladatokat látnak el.  
 
A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a gyermekek veszélyeztetettségének 
felderítésére és megelőzésére jelzőrendszert működtet. A jelzőrendszeri tagok szakmaközi 
megbeszéléseket tartanak az év során a törvényi előírásoknak megfelelően. Ezen felül 
esetmegbeszélések és esetkonzultációk zajlanak szükséges mértékben az esetek kapcsán. A 
jelzőrendszeri tagok minden évben rövid tájékoztatót küldenek a gyermekvédelmi munkáról.  
 

A jelzőrendszeri beszámolók alapján a jelzőrendszeri tagok és a szolgálat együttműködése jó, szükség 

esetén közösen mennek családlátogatásra, ami a védőnői szolgálattal valósult meg. 

A 15/1998.  (IV.30.) NM rendelet módosításának 9 § (5) bekezdése szerint: „Az éves szakmai 

tanácskozást minden év február 28-ig kell megszervezni”.  Az éves intézkedési tervet tárgyév március 

31-ig kell a jelzőrendszeri tagokkal közösen elkészíteni. 
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Szakmaközi megbeszéléseket a 15/1998. évi NM. végrehajtási rendelet előírása szerint évi 6 

alkalommal kell megszervezni. A jelzőrendszeri tagoknak írásban jelezni kell a távolmaradás okát és 

tényét. Az elmúlt évben összesen 8 alkalommal történt intézményi szinten szakmaközi megbeszélés.  

Pozitív változás, hogy a dorogi gyermekorvos többnyire részt vett az esetkonferenciákon, amikre 

meghívást kaptak. A felnőtt háziorvosokkal személyes megkereséseink alapján tudunk az egyes 

esetekben konzultálni. 

 

Szakmaközi megbeszélések témái:  

- Pártfogó felügyelői szolgálat működése 

- Idősek klubja 

- Veszélyhelyzet tapasztalatai,  

- Kék Kereszt Missziós Szolgálat működése,  

- Pedagógiai Szakszolgálat működése, 

- Fogyatékosságügyi tanácsadás,  

- Pandémia első hulláma idején kialakult nehézségek, tapasztalatok átbeszélése 

 
A szolgálat által szervezett szabadidős, szünidei programok, tevékenységek:  
 
2020-ban sajnos a járvány miatt nem került megszervezésrfe a városi gyereknap, a nyári szünidei 
programok, melyen a település gyermekei is részt szoktak venni.  
 
A veszélyhelyzetről általánosságban elmondható, hogy kihívás elé állította a gyermekvédelem 
szereplőit. A távolságtartás változásokat hozott az alapvetően személyes találkozásokra építő a 
családsegítés területén. A járvány továbbá felhívta a figyelmet a családok szegényes digitális 
eszközellátottságára, illetve a digitális kompetenciák fejlesztésének szükségességére. A Szolgálat 
online fórumokon együtt igyekezett értelmezni a szférára vonatkozó rendelkezéseket, ennek 
megfelelően alakították ki a protokollokat és végezték a munkát.  
 
A gyermekek napközbeni ellátása: 
 
Dorog Város fenntartásában:  

- egy bölcsőde /Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde/  
- három óvoda /Petőfi Óvoda, Zrínyi Óvoda, Hétszinvirág Óvoda/  

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában  a Dorogi Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 
és Sportiskola működött három telephellyel. 2020-ban az iskolák különváltak, már nem telephelyként 
működnek tovább.  
2020. évi átlaglétszámok:   
1. Dorogi Bölcsőde          49  fő 
 
1. Petőfi Óvoda  146   fő 
2. Zrínyi Óvoda    79   fő 
3. Hétszínvirág Óvoda  169   fő 
 
1. Eötvös Általános Iskolába  578  dorogi tanuló   
2. Zrínyi Általános Iskolába 351  dorogi tanuló  
3. Petőfi Általános Iskolába 353  dorogi tanuló 
 
Dorogon családi napközik is működnek, az önkormányzattal ellátási szerődésük nincs, de szülők 
szükség esetén igénybe vehetik. Családok átmeneti gondozására településünkön nincs lehetőség, de 
indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat családsegítői igényelnek férőhelyet a rászorulóknak 
Esztergomban, vagy más településen.  
 
4 – 5. -- 

6. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatai, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatása 

2020. november hónapban soron következő, átfogó ellenőrzést tartott a KEMKH Hatósági Főosztály 
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Szociális és Gyámügyi Oszálya a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A járvány miatt, helyszíni 
szemle nélkül, iratok bekérésével történt az ellenőrzés. Az ellenőrzési jegyzőkönyv szerint rendben 
találták a szakmai munkát.  
 
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján  
 
Még magasabbra  kellene emelni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági körében az 
egy főre jutó jövedelemhatárokat, mivel a bérminimum emelkedésével évről-évre kevesebb gyermek 
kerül az ellátotti körbe.  
A korábbi évekhez viszonyítva a szünidei gyermekétkeztetést is egyre kevesebben veszik igénybe, 
illetve a részvételi szám romlik. Ennek oka nem a hátrányos helyzetű gyermekek számának 
csökkenésében van.  
 
Fontos, hogy a jelzések időben megküldve és pontosan a problémára fókuszálva legyenek 
megfogalmazva. Krízis esetén a szóbeli jelzést írásban is meg kell tenni.  
 
Tervek: 

- gyermeknapi programon részvétel, nyári tábor szervezése, lebonyolítása, amennyiben a 

járványhelyzet lehetővé teszi. 

- szünidei gyermekétkeztetésben való részvétel,  

- továbbképzéseken, szakmai napokon való részvétel, 

- prevenciós elóadások szervezése, járványhelyzettől függően 

- rekreációs napok, programok szervezése a kiégés ellen a családsegítők számára 

 
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak,  valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú 
bűnelkövetők számának és az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés 
okainak bemutatása 
 
2013. júniusában együttműködési megállapodást írt alá a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság, valamint Dorog Város Önkormányzata.  
 
A megállapodás célja – többek között – :  

- az Önkormányzat által szervezett a közforgalmat, közrendet érintő 
rendezvényeket megelőző információszolgáltatás a Rendőrség segítő 
közreműködésének céljából,  

- Önkormányzat igazgatásrendészeti eszközök határain túllépő asszociális, 
antiszociális együttélés szabályait sértő egyéni, közösségi megnyilvánulásokról 
információszolgáltatás Rendőrség munkájának elősegítése érdekében,  

- a Rendőrség rendszeres tájékoztató információ szolgáltatása a Képviselő-
testület részére, Önkormányzat Rendőrségi műkődést segítő együttműködése 
céljából.  

 
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság Dorogi Rendőrkapitánysága 2020. évben is 
beszámolt az Önkormányzat felé Dorog város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
A családon belüli erőszak megelőzésével kapcsolatosan foganatosított rendőri intézkedéseknél 
megállapítható volt, hogy a 2020. évhez hasonlóan többségében visszatérő, hátrányos helyzetben lévő 
családoknál kellett intézkedni. Ezeknél a családoknál fő probléma szülők egymás közti 
nézeteltérésének rossz megoldása, ami többször a rendszeres italozó életmód következménye, és 
leittasodva sérelmeiket csak veszekedve, vitatkozva, esetenként tettlegességgel próbálták megoldani. 
A gyermekek veszélyeztetettségét a vizsgált időszakban az ilyesfajta veszekedések szemtanújaként 
való megélése jelentette.  
A szolgálatok az általuk elvégzett ellenőrzésekről és az esetleges védelembe vételekről a rendőrséget 
értesítették, nem egy esetben a sikeres végrehajtáshoz is segítséget kértek. A rendőrség és a 
családsegítő - gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködés jól működik.  
 
A családon belüli problémák esetében úgy ítélik meg, hogy az elsősorban társadalmi probléma hiszen 
az egyre növekvő terhek csökkenő munkalehetőségek és alacsony bérek, megszűnő munkahelyek 
hatását szinte valamennyi család saját költségvetésén megérzi.  
A legtöbb konfliktusnak az anyagi biztonság, a létbiztonság megingáa a fő kiváltója.    
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Sajnálatos módon sok fél - elsősorban a nők - felismeri azt, hogy veszélyben van személyük és 
gyermekük egészsége az állandóan italozó apa dühkitöréseitől, de mivel nincs megfelelő megoldás az 
elköltözésre inkább maradnak otthon és tűrnek. 
 
A Dorogi Rendőrkapitányságon gyakorlat, hogy olyan esetekben, ahol a gyermek érintett a családon 
belül történt erőszak bűncselekményeknél, minden esetben intézkedik a járőr. Az esetről minden 
alkalommal jelentést készít és kitölti az erre rendszeresített adatlapot. 
 
Azokban az esetekben, ahol a gyermek is szenvedő alanya és nagymértékben érintett a családon belül 
történt negatív eseményeknek soron kívül intézkednek a nyomozás (kiskorú veszélyeztetésének) 
elrendeléséről és lefolytatásáról.  
 
2020. évben 6 esetben folytattak le büntetőeljárást kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetése miatt. A 
gyermekkorú sértettet nem hallgatták ki, hiszen a törvény nem ad lehetőséget, szükség esetén a 
nyomozási bíró előtti meghallgatásra tettek előterjesztést. Minden esetben a sértett sérülésének 
vizsgálatára igazságügyi pszichológus szakértőt rendeltek ki, aki megvizsgálta a gyermekeket.  
 
Az esetek többségében széles körű adatgyűjtést végheztek, tanúként hallgatták ki a védőnőt, 
gyermekorvost, pedagógusokat, szomszédokat és mindenekelőtt a családgondozót - amennyiben a 
családsegítő szolgálatnál valamilyen ellátásban gondozzák a gyermeket. Elsődlegesen amennyiben a 
család látókörbe került vagy a gyermek valamilyen ellátásban részesült, vagy védelembe vételéről 
határoztak, úgy intézkedtek az ezzel kapcsolatos iratanyag beszerzésére és megkeresték a 
jelzőrendszer tagjait (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság). 
 
A családon belüli erőszakos bűncselekményeknél nagyfokú a látencia, mivel a családok nem szívesen 
teregetik ki a problémájukat. Így az esetek nagy része nem jut a hatóság tudomására.  
 
A tapasztalat az, hogy amennyiben a hatóság tudomást szerez a bűncselekményről és megindul a 
büntetőeljárás ez már pozitív változást eredményez, visszatartó erőt jelent, hiszen a hatósági fellépés, 
szabadságvesztéssel való fenyegetettség, esetleges előzetes letartóztatás megtöri a sokszor 
öntörvényű, erőszakos személyiséget. Ha szükséges a rendészeti állomány bevonásával, a körzeti 
megbízotti szolgálat közreműködésével rendszeresen figyelemmel kísérik a veszélyeztetett családok 
életvitelét, ezzel növelve az áldozatok biztonságérzetét.  
 
A családon belüli erőszak megelőzése során végrehajtott rendőri intézkedéseket követően valamennyi 
esetben, ahol a kiskorúak veszélyeztetettsége fennállt, a gyermekjóléti szolgálatok felé a rendészeti 
osztály, bűncselekmény elkövetése esetén a bűnügyi osztály a szükséges jelzést megtette.  
 
A kiskorú bűnözés okai elsősorban a nem megfelelő családi háttér, elhanyagoló, kontroll nélküli 
környezetben keresendő illetve vezethető vissza. 
A másik ok a tömegkommunikációs eszközök - televízió, mozi, internet - által közvetített erőszak 
kiskorúakra gyakorolt negatív hatása. Ezen eszközöket sok esetben a kiskorúak mindenféle kontroll 
nélkül használhatját, a látottakat, mintegy példaként követik illetve magukévá teszik. Ebben kizárólagos 
felelőssége van a szülőnek, családnak.  
 
A gyermekkorúakkal szemben a nyomozást büntethetőséget kizáró ok miatt meg kell szüntetnünk. A 
fiatalkorúakkal szemben többnyire vádemelési javaslattal küldjük meg az iratanyagot a Tatabányai 
Járási és Nyomozó Ügyészségnek. 
 
Összességében megállapítható, hogy a térségünkben a gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik. 
Különösen jó a kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, de fokozatosan javul a jelzőrendszer többi 
tagjaival - gyámhatóság, oktatási intézmények, védőnők - való kommunikáció is. Számos, évente töb 
alkalommal megrendezésre kerülő esetkonferenciák alkalmával mód nyílik a jelzőrendszer tagjainak 
információ cseréjére, tapasztalataik átadására, egyes esetekben megbeszélésére.  
 
Sajnos a kábítószerrel visszaélés bűncselekmény területünkön is jelen van. A főváros és az országhatár 
közelsége egyaránt eredményezi az elkövetői kör területünkön történő megjelenését illetve 
szélesedését és nem csak a fogyasztói kör, hanem a terjesztők tekintetében is. A leggyakoribb 
kábítószerfajta, ami az illetékességi területünkön előfordul továbbra is a marihuána, azt követik az 
amphetamin hatóanyagú porok, tabletták (extasy, speed), valamint az úgynevezett "parti drogok" is, 
melyek sok esetben nem tartoznak a kábítószerek tiltó listájának körébe. 
 
2020. évben  53 ügyben rendeltek el nyomozást kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése 
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miatt, melyből 52 esetben birtoklás és 2 esetben kábítószer kereskedelem miatt indult eljárás.  
 
A kábítószer terjesztők vonatkozásában a felderítés sokkal nehezebb, a titkos információ gyűjtés 
eszközeinek, módszereinek alkalmazása nélkül nem sok esély van az eredményre. A terjesztők főleg a 
fővárosból szerzik be a kábítószert, amit a saját fogyasztói körüknek értékesítenek. Az is 
megállapítható, hogy a főváros és a szlovák határ közelsége miatt a helyi terjesztők egyszerre csekély 
mennyiségű anyagot szereznek be, inkább több alkalommal járnak utánpótlásért, ezért egyszerre 
nagyobb mennyiségű kábítószert nem tartanak maguknál, mely nehezíti a kereskedés bizonyítását.  
 
Megelőző célú felhívásokkal, plakátokkal, szóróanyagokkal látják el az állampolgárokat. A körzeti 
megbízottak által eljuttatjuk az illetékességi területükön működő iskolákba (iskolai hírlevél), 
polgármesteri hivatalokba, nyugdíjas klubokba (lakossági hírlevél) a megküldött anyagokat. Illetve 
tájékoztatjuk arról az iskolákat, nyugdíjas klubokat, polgármesteri hivatalokat, hogy igény esetén mód 
van előadások tartására.  
 
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások, szabadidős programok ellátásában vesznek részt civil szervezetek 
 
Járványhelyzetre tekintettel a szabadidős programok és műsorok elmaradtak. Év elején még 
megtartásra kerültek egyes műsorok, programok.   
 
Tábita Szociális Szolgáltató –    Feladat-ellátási szerződéssel látja el a házi  
      segítségnyújtás feladatait.  
Dorog Város Önkormányzata:  
Reimann Bányászattörténeti Múzeum  Február végéig tartotta az interaktív műsorokat.  
 
Vöröskereszt Dorogi Szervezete –   Adománygyűjtés, tartós élelmiszerosztás, véradások 

szervezése,  
Máltai Szeretetszolgálat -     adományok, kapcsolattartás, családi nap. 
   
Dorog Város Barátainak Egyesülete –   Kirándulások szervezése,   
              
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület –  Turizmusfejlesztés, szervezés, turisztikai  
        
BEBTE -      Műanyaggyűjtés, környezetvédelem    
       
Dorogi József Attila Művelődési Ház – 

Ifjúsági filharmónia,   
Dorog Város Egyesített Sportintézménye –  Hódító túrák  
 
Új Hullám Egyesület -     Táborok szervezése 
 
Nyugdíjas Egyesület -     Alkotók háza   
 
 
 
 
 
 
Dorog, 2020.05.03. 
 
 
        Marosújvári Csabáné 
         ügyint.  


