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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 év május 31-éig készítsenek átfogó értékelést a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik 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, a 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, az óvodák, az iskolák, az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és 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.  

 

Határozati javaslat 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2021. évi értékeléséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatellátás 2021. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: 2022. június 5. – a beszámoló továbbítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 
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I. A település demográfiai mutatói, foglalkoztatási adatok 

 

 

Dombóvár állandó lakosságának alakulása 2009-2021. 

 

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 

2019. 18.396 

2020. 18.275 

2021. 17.858 

 

A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása 

 

Életkor 

Lakosság, fő 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

0-18 3.107 3.043 3.035 3.000 2.951 2.911 2.979 2.927 2.861 2.892 

19-60 11.591 11.712 11.225 10.918 10.761 10.479 10.080 9.923 9.937 9.577 

61év 

felettiek 
4.727 4761 4.888 5.026 5.138 5.261 5.362 5.415 5.477 5.389 

összesen 19.425 19.268 19.148 18.944 18.851 18.651 18.421 18.265 18.275 17.858 

 

Életkor A teljes lakossághoz viszonyított %-os arány 

 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

0-18 16 16 16 16 15,7 15,6 16,1 16 15,6 16,2 

19-60 60 60 59 58 57 56,2 54,5 54,3 54,4 53,6 

61év 

felettiek 
24 24 25,5 26 27,3 28,2 29,4 29,7 30 30,2 

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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A fenti táblázatok alapján megállapítható, hogy Dombóvár lakosság száma évről-évre 

csökken, a kor összetétel tekintetében megfigyelhető az idősek számának növekedése. 

 

Munkaerőpiaci, foglalkoztatottsági adatok 2009-2021. 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 

2019. 604 fő 

2020. 649 fő 

2021. 583 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 

2019. 167 fő 

2020. 136 fő 

   2021. 115 fő 
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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 

2019. 11.675 fő 

2020. 11.603 fő 

2021. 11.116 fő 

 

4. nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népességhez viszonyított 

aránya: 

 

2009. 9,73 %  

2010. 9,92 % 

2011. 9,44% 

2012. 10,27%  

2013. 9,54 % 

2014. 6,67 % 

2015. 8,11 % 

2016. 4,0 % 

2017.  4,02 % 

2018. 3,73 % 

2019. 5,17 % 

2020. 7,9 % 

2021. 5,2 % 
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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, a Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 

12/2006. (II. 20.) rendelete, a szociális ellátásokról szóló 8/2020.(II.29.) 

önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat által fenntartott köznevelési 

intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 21/2013. (IV. 30.) rendeletében 

meghatározott feltételek mellett nyújtotta 2021-ben. 

 

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 

pénzbeli támogatást nyújt, melynek összege gyermekenként 6.000,- és 6.500,-

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 

2019. december 31. 315 fő 

2020. december 31. 276 fő 

2021. december 31. 309 fő 
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A jogosult 309 fő korcsoportonkénti megoszlása 

 

 2013. 

év 

2014. 

év 

2015. 

év 

2016. 

év 

2017. 

év 

2018. 

év 

2019. 

év 

2020. 

év 

2021. 

év 

6 év alatti 272 

fő 

217 fő 193 fő 161 fő 126 

fő 

100 

fő 

86 fő 77 fő 78 fő 

7-14 éves 372 

fő 

302 fő 276 fő 256 fő 207 

fő 

171 

fő 

169 

fő 

135 

fő 

148 

fő 

15-18 

éves 

146 

fő 

116 fő 106 fő 100 fő 82 fő 72 fő 39 fő 47 fő 56 fő 

18 feletti 79 fő 45 fő 29 fő 24 fő 28 fő 20 fő 21 fő 17 fő 27 fő 

 

A jogosult 309 fő 177 családban él. 

 

Családok száma a gyermekek száma szerinti megosztásban 

 

 2013. 

év 

2014. 

év 

2015. 

év 

2016. 

év 

2017. 

év 

2018. 

év 

2019. 

év 

2020. 

év 

2021. 

év 

l gyermekes 

család 

315 241 200 144 99 75 77 75 80 

2 gyermekes 

család 

146 111 105 100 74 54 40 35 45 

3 gyermekes 

család 

52 48 38 46 32 41 36 38 33 

4 vagy 5 

gyermekes 

család 

18 10 15 31 39 27 23 13 15 

6 vagy több 

gyermekes 

család 

5 5 3 9 6 3 3 3 4 

  

A 177 családból 125 családban a gyermeket egyedülálló szülő gondozza. 

 

 2013. 

év 

2014. 

év 

2015. 

év 

2016. 

év 

2017. 

év 

2018. 

év 

2019. 

év 

2020. 

év 

2021. 

év 

l gyermekes 

család 

207 180 157 76 58 46 51 55 57 

2 gyermekes 

család 

86 76 66 66 58 44 31 26 33 

3 gyermekes 

család 

28 29 21 27 13 27 26 26 22 

4 vagy 5 

gyermekes család 

10 5 6 17 24 18 16 8 11 

6 vagy több 

gyermekes család 

2 2 2 5 3 1 1 1 2 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására, illetve az eljárás 

megszüntetésére nem került sor.  

 

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 2021. évben 5 gyermek után került 

megállapításra. 
 

Iskolakezdési támogatás 

 

Az iskolakezdési támogatást a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) 

önkormányzati rendelet alapján települési támogatásként biztosítja Képviselő-testület. 

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 400%-át, összege gyermekenként 

10.000,-Ft. 

2021. évben 179 gyermek jogán állapítottunk meg iskolakezdési támogatást 

összesen: 1.790.000,- Ft összegben.  

Utazási támogatás 

 

2017. október 1. napjától települési támogatásként utazási költségtérítést nyújt az 

önkormányzat 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.  

 

2021-ben 2 kérelmező részére biztosítottunk 6 alkalommal bérletet Dombóvár-

Szarvasd útvonalra, 176.760, - Ft összegben. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. június 1-jétől az alábbi új szociális 

ellátásokat vezette be: 

 

Gyermek születésének támogatása 

2020 június 1-től minden dombóvári lakcímmel rendelkező kisgyermek születésekor 

azok a szülők, akik igazolni tudják, hogy legalább 1 éve Dombóváron élnek, 
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gyermekenként 25.000,-Ft-os pénzbeli támogatásban részesülnek, melyet a gyermek 

születését követő 90 napig lehet igényelni. 

A 2021. évben 43 fő részére biztosítottunk támogatást erre a célra.  

 

Védőoltások megvásárlásának támogatása 

Az önkormányzat számára fontos a lakosság egészségi állapotának, életminőségének 

javítása, ezért a fenti időponttól 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 15.000,- Ft.  

2021. évben nem vették igénybe ezt a támogatási formát. 

 

Utazási támogatás kibővítése 

2021 augusztusában bevezetésre került a dombóvári lakosú általános, illetve 

középiskolás tanulók helyijáratos bérlet-támogatása. A megfelelő mellékletekkel 

benyújtott kérelmet a következő hónaptól állapítottuk meg a gondviselő részére 2022. 

augusztus 31. napjáig. Annak érdekében, hogy minél több lakos igénybe vegye ezt a 

támogatási formát, a közintézményekkel szerződést kötöttünk, így helyben át tudják 

venni a bérletet a diákok.  

 

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 1. számú melléklet tartalmazza a Dombóvári Egyesített Humán 

szolgáltató Intézmény által elkészített 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: Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsőde 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében 6 csoportban, 72 

férőhelyen neveltük, gondoztuk a kisgyermekeket. Egy csoportban 1 fő sajátos 
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nevelési igényű gyermek jár bölcsődénkbe 2020 októberétől. Korai fejlesztésben 

részesülő kisgyermek - szakértői határozat alapján - 2 fő volt az év folyamán, ebből 1 

kisgyermek nevelőszülőnél volt elhelyezve, de év közben visszakerült családjába, így 

távozott bölcsődénkből. Ezen gyermekek logopédiai fejlesztése a bölcsődében zajlott, 

(a fejlesztést a Tolna Megyei Pedagógiai Szolgálat dombóvári intézményében dolgozó 

logopédus biztosította heti egy órában, aki szülői kérés alapján beszédindítás céljából 

még 14 kisgyermek fejlesztését végezte helyben).  Évközben a Gyermekjóléti 

Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona is megkereste az intézményt, hogy 

férőhelyet tudnak -e biztosítani az általuk javasolt gyermekek elhelyezésére; 1 

alkalommal vettek fel ilyen kisgyermeket, aki sajnos fél év múlva távozott az 

intézményből. Védelembe vett kisgyermek 2 fő volt az év folyamán. 

 

 2021.01.31. 2021.09.31. 2021.12.31. 

Bölcsődei ellátottak száma 56 fő 48 fő 59 fő 

Sajátos nevelési igényű 1 fő 1 fő 1 fő 

Hátrányos helyzetű 0 fő 2 fő 2 fő 

Korai fejlesztésben részesülő 

szakértői előírás alapján 

1 fő 1 fő 1 fő 

Logopédia fejlesztésben 

részesülő, szülői kérés 

alapján 

11 fő 4 fő 6 fő 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű 

0 fő 0 fő 0 fő 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

0 fő 3 fő 3 fő 

Védelembe vett 1 fő 2fő 0 fő 

 

A 2021. év folyamán összesen 112 kisgyermek fordult meg a bölcsődében, év közben 

pedig 56 kisgyermek távozott. 

 

2. Óvodai ellátás: 

 

Az óvodai ellátás önkormányzati és egyházi fenntartású férőhelyeken 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. 
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Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

 

Az intézmény az Alapító okiratában meghatározott feladatok, illetve a helyi nevelési 

programban megfogalmazott irányelvek szerint működik. Jelen beszámoló csak az 

óvodát érintő feladatokat, illetve adatokat tartalmazza. 

1. Gyermekvédelmi feladatok az óvodában 

 

Az óvoda, a gyermekvédelem egyik fontos jelző intézménye. A gyermekvédelmi 

feladataink legfőbb célja a megelőzés, az időben nyújtott segítség biztosítása. Ha a 

megelőzésre már nincs mód, a legfontosabb a tünetek okainak megkeresése, majd a 

veszélyeztetettség megszüntetése.  

Az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében.  

A családok támogatása, a családi nevelés kiegészítése alapfeladataink körébe tartozik.  

Azoknál a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka 

családok, a sérült gyermekek (érzelmileg, testileg, szellemileg) fokozottabb 

odafigyelést igényelnek.  

Intézményünkben a gyermekvédelem kapcsán felmerült problémákkal több szinten is 

foglalkozunk: óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős, óvodavezető. Az 

óvodapedagógusok a gyermekek sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel 

kísérik. Szükség esetén jellemzést, ill. környezettanulmányt készítenek a gyermekről.  

A gyermekvédelmi feladatok hatékony megoldásában segítségünkre vannak a 

városunkban működő gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények: a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Dombóvári Járási Gyámhivatala, a „Kapaszkodó” Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, a Védőnői Szolgálat, a gyermekorvosok és a 

rendőrség. Ezen intézmények dolgozóival az esetek függvényében kapcsolatot tartunk 

szóban, írásban és elektronikusan egyaránt. 

A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központtal az elmúlt évben az 

együttműködésünk rendszeres volt, többször megbeszélést tartottunk.  A 

gyermekekkel, a családjaikkal kapcsolatban felmerült problémákat, nehézségeket 

közösen igyekeztünk megoldani. 2020 novemberében 3 gyermek szülője kérte 

óvodánkba felvételét, akik nehéz szociális körülmények között élnek, ketten 

védelemben vannak. Erről tájékoztatást kaptunk mind a volt intézményekből, mind a 

helyi szervezetektől. A családok megsegítésére az óvodában több alkalommal is 

gyűjtést szerveztünk, melyek eredményesek voltak. 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse tanúként megjelent a helyi rendőrkapitányságon 

családbántalmazás ügyében lefolytatott eljáráson. 

A védőnőkkel rendszeres és személyes a kapcsolatunk, látogatásaik során 

konzultálunk, adott esetben a csoportbéli óvónők bevonásával. Közös munkánk során 

figyelemmel kísérjük az óvodáskorú gyermekek és családjaik életét. Kölcsönösen 

jelezzük egymásnak az esetleges problémákat és a változásokat. Egyeztetjük a 

segítségnyújtás lehetőségeit. A felmerült problémák jellemzően egy-egy családhoz 

köthetők.  

 



14 

 

2. A gyermekek összetételének jellemzői 

2021. január 01. 

Százszorszép Óvoda jan.01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 140 

Csoportok száma 5 

Jogviszonnyal rendelkező 

gyermekek száma 

beóvodázási körzetben lakik 116 

nem a beóvodázási körzetben lakik 6 

Összesen 122 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 122 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

száma 
2 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport 

átlaglétszám fő/csoport 
24 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: 

fő/csoport 
24 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 24 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 120 

térítéssel étkező 2 

Összesen 122 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 

Bejáró gyermekek száma 6 

HH gyermekek száma 6 

HHH gyermekek száma 1 

Veszélyeztetett gyermekek száma 3 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
1 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 28 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 15 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma 20 

 

2021. október 01. 

Százszorszép Óvoda okt. 01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 140 

Csoportok száma 5 

Jogviszonnyal rendelkező 

gyermekek száma 

beóvodázási körzetben lakik 120 

nem a beóvodázási körzetben lakik 4 

Összesen 124 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 124 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

száma 
3 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport 

átlaglétszám fő/csoport 
24 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: 24 
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fő/csoport 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 25 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 116 

térítéssel étkező 8 

Összesen 124 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 

Bejáró gyermekek száma 4 

HH gyermekek száma 5 

HHH gyermekek száma 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma 4 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
1 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 22 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 16 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - 

 

2021. december 31.  

Százszorszép Óvoda dec.31. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 140 

Csoportok száma 5 

Jogviszonnyal rendelkező 

gyermekek száma 

beóvodázási körzetben lakik 115 

nem a beóvodázási körzetben lakik 11 

Összesen 126 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 126 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

száma 
4 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport 

átlaglétszám fő/csoport 
24 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: 

fő/csoport 
24 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 25 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 116 

térítéssel étkező 8 

Összesen 126 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 

Bejáró gyermekek száma 7 

HH gyermekek száma 4 

HHH gyermekek száma 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma 4 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
2 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 22 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 16 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - 
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3. A gyermekek lakhely szerinti megoszlása 

 

A bejáró gyermekek Attalából, Döbröközről, Kapospulából, Mágocsról és beóvodázási 

körzetünkhöz tartozó Mászlony és Szarvasd pusztáról érkeztek. Több család az elmúlt 

évben vidékre költözött, ezért magasabb a bejáró gyermekek száma.  

4. Egész napos óvodai ellátást igénylő gyermekek száma 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvodában minden aktív jogviszonnyal rendelkező 

gyermek szülője kérte az egész napos óvodai ellátást. 

Az intézményben a gyermekek étkeztetését az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet által működtetett főzőkonyha biztosította. A Bölcsődei tagintézményben 

önálló főzőkonyha működött, ahol az óvodás gyermekek diétás ételeit készítették. A 

tagintézmények közti ételszállítást az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

végezte. Óvodánkban tálaló konyha működik. 

5. Tanórán kívüli foglalkozások 

 

Óvodánkban a gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusokon kívül a pedagógiai 

szakszolgálat utazó logopédusa, gyógypedagógusa és gyógytestnevelője segíti. A 

gyermekek fejlesztésében részt vevő pedagógusok szakmai tudással, szeretettel 

végezték a fejlesztő munkát. Az SNI gyermekek fejlesztést a Tolna megyei EGYMI 

gyógypedagógusa, logopédusa végzi. 

Óvodánkban tehetséggondozó műhelyek működtetésével is támogatjuk a 

tehetséggondozást. 

6. Hiányzások száma, igazolatlan hiányzások száma 

 

Óvodánkban igazolatlan hiányzás a kialakult járványhelyzet ellenére sem volt.  

2020 novemberében a COVID-19 járvány megjelent óvodánkban, ennek 

következtében változó időintervallumokban csoportok kerültek karanténba. A 

koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt a Kormány veszélyhelyzeti 

intézkedéseket léptetett életbe. Ennek értelmében, az óvodákban 2021. március 8-tól 

rendkívüli szünetet rendelt el. A veszélyhelyzeti intézkedések figyelembevételével, 

csak indokolt esetben hozták a szülők gyermeküket az ügyeletbe. A személyes 

találkozások mellőzése nem befolyásolta a gyermekek hiányzásának bejelentését. A 

hiányzások igazolásának eljárásrendjét sikerült a szülőkkel betartatni.  

7. Jövőbeni célok, tervek a problémák hatékonyabb kezelése érdekében 

 

A problémák kezelésére eddig is sokat tettünk, a gyermekek nevelése terén jelentős 

eredményeket értünk el. A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

családi háttere nehezen ellensúlyozható. A neveltségi eredmények óvodán kívül 

kevésbé mutatkoznak meg, a családi környezetben az otthoni szokások, értékek 

jelennek meg a gyermekek viselkedésében. 

Kiemelt feladatunk, hogy integrált nevelés keretében segítsük a hátrányos/halmozottan 

hátrányos gyermekek beilleszkedését, fejlesztését. Bővítsük az ehhez szükséges 

módszereinket. Másik fontos fejlesztendő feladatunk, a szülőkkel való bánásmód terén 

adódik. Fontos, hogy a szülőkkel elfogadtassuk a hátrányos/halmozottan hátrányos 
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gyermekek együtt nevelését.  

Célunk, hogy 

▪ a gondozatlanságot, az 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 „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 

Központ munkatársaival, a Védőnői Szolgálat munkatársaival, a Rendőrség 

munkatársaival és a gyermekorvosokkal a rendszeres és hatékony 

együttműködés fenntartására a továbbiakban is törekszünk.  
 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  

 

Az intézmény székhelye a Dombóvári Szivárvány Óvoda (Dombóvár, Zrínyi u. 10.) 

tagintézménye a Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája (Dombóvár, 

Bezerédj u. 33.). Alaptevékenységként óvodai nevelést végez. 

A gyermekvédelmi feladatok hatékony megoldásában segítségünkre vannak a 

városunkban működő gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények: 

▪ Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Gyámhivatala, 

▪ Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, 

▪ Védőnői Szolgálat, 

▪ gyermekorvosok, 

▪ és rendőrség. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a 

▪ Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (székhely, Szekszárd), 

▪ Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye, 

▪ Tolna Megyei EGYMI. 

Ezen intézmények dolgozóival rendszeres kapcsolatot tartunk, szóban, írásban és 

elektronikusan egyaránt. 

 

A gyermekek összetételének jellemzői 

 

2021. január 01. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  Szivárvány Zöld Liget Összesen 

 jan.01. jan.01. jan.01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan 

felvehető gyermeklétszám 
165 120 285 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermeklétszám 137 97 234 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők 

száma 
137 96 233 
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Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 1 1 

A többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

száma 

5 2 7 

Bejáró gyermekek száma** 12 5 17 

HH gyermekek száma 8 4 12 

HHH gyermekek száma 0 4 4 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
4 (3*) 3* 7 

Védelembe vett gyermekek száma 1 0 1 

Nevelésbe vételét rendelte el a 

gyámhatóság 
0 4 4 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTMN) 
2 4 6 

**bejáró gyermekek a Szivárvány Óvoda esetében Kapospula, Kaposszekcső és 

Mágocs településekről érkeznek, DSZO Zöld Liget Tagóvodánk esetében pedig 

Kapospula, Dalmand és Bikal településekről. 

2021. október 01. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  
Szivárván

y 
Zöld Liget Összesen 

 okt.01. okt.01. okt.01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan 

felvehető gyermeklétszám 
165 120 285 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermeklétszám 151 88 239 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők 

száma 
151 87 238 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 1 1 

A többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

száma 

4 2 6 

Bejáró gyermekek száma** 17 3 20 

HH gyermekek száma 7 5 12 

HHH gyermekek száma 0 5 5 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
5 (4*) 0 5 
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Védelembe vett gyermekek száma 1 0 1 

Nevelésbe vételét rendelte el a 

gyámhatóság 
0 5 5 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTMN) 
4 3 7 

**bejáró gyermekek a Szivárvány Óvoda esetében Kapospula, Kaposszekcső és 

Mágocs településekről érkeznek, DSZO Zöld Liget Tagóvodánk esetében pedig 

Kapospula településről. 

2021. december 31. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  
Szivárván

y 
Zöld Liget Összesen 

 dec.31. dec.31. dec.31. 

Alapító okirat szerinti maximálisan 

felvehető gyermeklétszám 
165 120 285 

Csoportok száma 6 4 10 

Gyermeklétszám 155 93 248 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők 

száma 
155 92 247 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel 0 1 1 

A többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

száma 

7 3 10 

Bejáró gyermekek száma** 19 3 22 

HH gyermekek száma 7 5 12 

HHH gyermekek száma 0 5 5 

Veszélyeztetett gyermekek száma  

(családba fog. gyám, tartósan beteg*) 
6 (5*) 0 6 

Védelembe vett gyermekek száma 1 0 1 

Nevelésbe vételét rendelte el a 

gyámhatóság 
0 5 5 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 

(BTMN) 
8 8 16 

**bejáró gyermekek a Szivárvány Óvoda esetében Kapospula, Kaposszekcső, Mágocs 

és Szabadi településekről érkeznek, DSZO Zöld Liget Tagóvodánk esetében pedig 

Kapospula településről. 
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A gyermekek lakhely szerinti megoszlása 

A bejáró gyermekek a Szivárvány Óvoda esetében Kapospula, Kaposszekcső és 

Mágocs településekről érkeznek, DSZÓ Zöld Liget Tagóvodánk esetében pedig 

Kapospula, Dalmand és Bikal településekről. 

  

Egész napos óvodai ellátást igénylő gyermekek száma 

Minden aktív jogviszonnyal rendelkező gyermek szülője kérte az egész napos óvodai 

ellátást. 

 

Igazolatlan hiányzás nem volt. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

A tagintézményekben a gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusokon kívül a 

pedagógiai szakszolgálat logopédusai, az SNI gyermekek fejlesztését pedig a TM 

EGYMI gyógypedagógusai segítik. 

A gyógytestnevelés biztosítására szakember hiányában a DSZÓ Zöld Liget 

Tagóvodánkban nem volt lehetőség. A Szivárvány Óvodában gyógytestnevelő 

végzettséggel is rendelkező óvodapedagógus kolléganőnk látja el a feladatot. 

Mindkét óvodánkban tehetséggondozó műhelyek működtetésével (zene-tánc, 

kézműves és mozgásos tevékenységek területén) támogatjuk a tehetséggondozást. 

 

DSZÓ Tanuszodája 

A DSZÓ Tanuszodája költségtérítéssel biztosítja a lehetőséget középsős és 

nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatásához, úszás oktatásához Az 

úszásfoglalkozásaink hétfőtől péntekig tartottak délelőttönként, időtartamuk 45 perc 

volt. 

 

2021. évi úszásoktatások 

Dombóvári 

óvodáskorú 

gyermekek (fő) 

Vidéki 

óvodáskorú 

gyermekek (fő) 

Összesen 

(fő) 

II. turnus  

(2021. január 11-én indult) 5 

alkalom 

91 0 91 

I.turnus  

(2021. október 19-én indult) 5 

alkalom 

80 0 80 

II. turnus  

(2021. november 29-én indult) 

5 alkalom 

77 0 77 

 

Az intézmény tanuszodája a járványügyi helyzet és műszaki okok miatt 2021. március 

és szeptember között nem üzemelt. A rendelkezések tekintetében továbbra sem 

tudtunk a Szivárvány Óvodán kívüli óvodákból és vidéki óvodákból vendégeket 

fogadni. A járványhelyzet miatt tanfolyamaink 5 alkalmasak voltak. 
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Gyermekvédelmi feladataink az óvodáinkban 

A gyermekvédelem egyik fontos jelző intézménye az óvoda. A gyermekvédelmi 

feladataink egyik legfőbb célja a megelőzés és az időben nyújtott segítség. Az 

intézmény kiemelt feladatának tekinti, hogy az integrált nevelés keretében segítse a 

hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek beilleszkedését, fejlesztését és ezen 

családok támogatását. 

Óvodapedagógusaink, gyermekvédelmi felelőseink közreműködnek a gyermekvédelmi 

feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. Figyelemmel kísérik a gyermeket, 

szükség esetén jellemzést készítenek a gyermekről. 

 

Jövőbeni célok 

Feladatunk a gyermeket egyéni fejlettségének megfelelően fejleszteni, egyéni 

bánásmóddal, és adekvát differenciáló módszerek alkalmazásával segíteni, különösen 

a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az 

integrált nevelés keretében segíteni a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését. Az ehhez szükséges módszereket 

szeretnénk még bővíteni. 

Fontos feladatnak tekintjük a szülőkkel való bánásmód terén stratégiánk fejlesztését, 

az eredményesség érdekében. További célunk, hogy a többi szülővel elfogadtassuk 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. 

▪ Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Gyámhivatal, Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Védőnői Szolgálat, rendőrség 

munkatársaival, gyermekorvosokkal a rendszeres és hatékony együttműködés 

fenntartására törekvés. 

 

Margaréta Református Óvoda: 

 

Az intézményben lévő gyerekek és 

csoportok száma 

4 csoport 

108 gyermek 

A gyerekek lakhelye szerinti 

megosztás / Dombóvár és vidékről 

bejáró gyerekek száma/ 

91 dombóvári 

17 vidéki 

-4 gyermek Kapospula 

-3 gyermek Kaposszekcső 

-3 gyermek Kocsola 

-1 gyermek Sásd 

-2 gyermek Mágocs lakóhellyel rendelkezik 

-1 Nagyberki 

-1 Vásárosdombó 
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-1 Alsóhetény 

-1 Döbrököz 

Tanórán kívüli elfoglaltságok - alapozó mozgásterápián 10 gyermek, 

 - gyógytestnevelésen 39 gyermek,  

- logopédián 17 gyermek vett részt.  

Tanulási-, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyerekek 

száma 

6 gyermek 

Hátrányos/halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek száma 

 

2 fő HH 

Gyermekjóléti Szolgálattal 

kapcsolatos együttműködési esetek 

száma, oka, megoldások 

1 esetmegbeszélés történt 

Hiányzások száma, igazolatlan 

hiányzások száma, milyen 

következmények voltak 

Összes hiányzás 2021. évben:  

Igazolt hiányzás:9845 nap.  

Igazolatlan hiányzás nem volt 

Az intézményben megvalósuló 

pályázatok, programok, 

tehetséggondozó programok 

jellemzői, azon résztvevők száma 

A járványügyi szabályok betartása miatt, az 

előre eltervezett programok tehetséggondozó 

csoportok működése csak részben valósult 

meg. ( Origami, német, néptánc, dráma 

csoport) Résztvevők száma 30 Fő 

Jövőbeli célok, tervek a problémák 

hatékonyabb kezelése érdekében 

Közösségfejlesztéssel, 

személyiségfejlesztéssel, a meglévő 

hátrányok csökkentése együttműködve a 

Gyermekjóléti szolgálatokkal. 

 

 

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 

 

Az intézményben lévő gyerekek és 

csoportok száma 

4 csoport 

96 gyermek 

A gyerekek lakhelye szerinti 

megosztás / Dombóvár és vidékről 

bejáró gyerekek száma/ 

76 dombóvári 

20 vidéki 

4 gyermek Mászlony pusztáról jár 

1 gyermek Attaláról 



23 

 

1 gyermek Szabadiból 

1 gyermek Gyulajról 

3 gyermek Döbröközről 

7 gyermek Kapospuláról 

1 gyermek Dalmandról 

1 gyermek Kurdról 

1 gyermek Mágocsról 

Tanórán kívüli elfoglaltságok német tánc, gyógytestnevelés, magyar 

tánc, zeneovi. 

Úszás és az ovikosár a vírushelyzetre való 

tekintettel szünetel. 

Tanulási-, magatartási nehézségekkel 

küzdő gyerekek száma 

4 gyermek + 

SNI: 4 gyermek 

Hátrányos/halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek száma 

Alapellátásba vett/védelembevett 

 

Gyámság alá helyezett 

8 HH 

0 HHH 

Alapellátásba vett 1 fő 

Védelembe vett 2 fő 

Gyámság alá helyezett 1 fő 

Nevelőszülőnél elhelyezett 0 fő 

Gyermekjóléti Szolgálattal 

kapcsolatos együttműködési esetek 

száma, oka, megoldások 

Szülő jelzése alapján rendkívüli szülői 

értekezleten megbeszéltük az egyik 

csoportunkban felmerült problémát. A 

szakszerű egyeztetéshez kértük szociális 

munkás segítségét, aki előzetesen 

megbeszélést tartott az óvónőkkel, majd 

pedig koordinálta a szülői értekezletet. 

Hiányzások száma, igazolatlan 

hiányzások száma, milyen 

következmények voltak 

 Nem volt. 

Az intézményben megvalósuló 

pályázatok, programok, 

tehetséggondozó programok jellemzői, 

azon résztvevők száma 

Óvodánk Kisbarát Alapítványa az 

Önkormányzat által kiírt civil pályázaton 

200 000 Ft támogatást kapott, melyből 

óvodánk összes gyermeke ellátogatott a 

Katica tanyára.  

Az állatok világnapja alkalmából 

jótékonysági futást szervezett óvodánk, 

melynek befolyt összegéből a Help-

Dombóvár Egyesületet támogattuk. (70 fő) 

Nagycsoportosaink Szent Erzsébet 

program sorozatunkon belül meglátogatták 

a szászvári várkastélyt, illetve elutaztak 

Pécsre, a Székesegyházba, ahol interaktív 

múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek 

részt,17 fő.  

Német nemzetiségi csoportunk Mohácson 

járt, meglátogatta a Park utcai óvoda 

nagycsoportosait, velük közösen 
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megnézték a Busó múzeumot, lesétáltak a 

Duna partra, majd egy közös imádságra 

beültek a Fogadalmi templomba. 

Jövőbeli célok, tervek a problémák 

hatékonyabb kezelése érdekében 

A jövőbeni célunk a családsegítő, 

gyermekvédelmi szervekkel 

együttműködve a nehézségekkel, családi 

problémákkal küzdő szülők segítése. 
 

 

3. Iskolások napközbeni ellátása 

 

A felső tagozatosok 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 

441 fő (októberi statisztikában), 429 fő (2022. február) 

200/241   193/236 

Vidéki gyerme-

kek száma 
56 fő, jelenleg 57 fő 

Tanulási nehézségekkel 

küzdő gyermekek száma 
75 fő (jelenleg 72 fő) BTMN, 26 fő (jelenleg 24 fő) SNI 

HH / HHH 

tanulók 
43 fő HH, és 13 fő HHH 

Napközis 

csoportok száma 
- Alsó tagozaton egész napos iskolai csoportok működnek, 

számuk: 10.  

- Felső tagozaton napközis csoportok működnek, számuk: 3. A 

napköziben résztvevő gyermekek száma: 66 fő. A napközi 16 

óráig tart.  A 7-8. évfolyamosok számára igény szerint 

tanulószobát szervezünk. 
Tanórán kívüli 

elfoglaltságok: 
- tehetséggondozás (matematika, magyar, ének, kémia, fizika),  

- felzárkóztatás (matematika) 

- szakkörök (természetismeret, francia, színjátszó)  

- tanulmányi versenyek, színház látogatások, témanapok – jóval 

kevesebb, mint a pandémia előtti időszakban 
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- jeles napokhoz kötődő programok (zene és mese világnapja, 

állatok világnapja) 

- a pandémia miatt még mindig sok rendezvény, program 

elmaradt. Az osztályok már jóval kevesebb időt töltöttek 

karanténban, az online oktatás kevés tanulót érintett. Sok 

versenyt elektronikusan rendeztek meg.  
Igazolatlan 

hiányzás 
Az előző tanév II. félévében és az idei tanév első félévében 74 

tanuló mulasztott igazolatlanul. Összesen 2068 igazolatlan óra 

keletkezett, melynek jelentős részét 3 tanuló folyamatos hiányzása 

teszi ki.  
Gyermekjóléti 

Szolgálattal 

kapcsolatos 

együttműködési 

esetek száma 

A 2021-es év folyamán összesen 92 alkalommal értesítettük a 

szülőt/gondviselőt, 73 alkalommal a területileg illetékes 

gyermekjóléti szolgálatokat, 27 alkalommal a Járási Hivatal 

Gyámügyi Osztályát és 9 alkalommal a Szabálysértési Osztályt. 

Programok, 

tervek 

- EFOP-3.2.3-17-2017-00068 Digitális fejlesztések a Tamási 

Tankerületi Központban program fenntartási időszaka 

folytatódott 

- UTR-20-UK/UE, Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a 

középiskolába esélyteremtő alprogram (Az előző tanév II. 

félévében 2 fő, a jelen tanév I.félévében 1 fő részvételével) 

- iskolapszichológusunk tartósan távol van (gyes)  

 

 

 Dombóvári József Attila Általános Iskola 
Össz. gyermek 

létszám: 

alsós / felsős 

515 fő 

alsós 256 fő / felsős 259 fő 

Vidéki gyerme-

kek száma 
109 fő 

Napközis 

csoportok száma 
- alsó tagozaton egész napos iskolai csoportok működnek, 

száma: 12 

- felső tagozaton napközis csoportok működnek, száma: 4 

- napköziben résztvevő gyermekek száma: 91 fő  

- a napközi 16:05 óráig tart  
Tanórán kívüli 

elfoglaltságok 
A foglalkozások a résztvevőkkel változatos formában folynak. 

Ilyen foglalkozásaink például a szakkörök, művészeti csoportok, 

iskolai sportkörök, énekkar, versenyfelkészítések órái, 

tehetségfejlesztő foglalkozások, korrepetálások stb.  
Tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek száma 
83 fő   

SNI-s tanulók száma: 25 fő 
HH / HHH 

tanulók 
Összesen 34 fő, ebből 26 HH, 8 HHH. 

Igazolatlan 

hiányzás 
Összesen: 79 tanóra igazolatlan hiányzás volt. A hiányzások a 

felsős tanulók esetében történtek. 
Gyermekjóléti 

Szolgálattal 
A gyermekjóléti intézménynek tanulói jellemzést küldtünk 2 tanuló 

esetén, magatartási problémák miatt. 1 tanulóról egyéb okból 
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kapcsolatos 

együttműködési 

esetek száma 

pedagógiai jellemzést továbbítottunk. Védelembevétel okából 3 

tanulóról készítettük el az előbbi dokumentumot.  

A megelőző évekhez hasonlóan jó munkakapcsolat van az iskolai 

szociális munkás és iskolánk nevelőtestülete közötti. Folytattuk a 

tanulmányi és magatartási problémákról szóló 

esetmegbeszéléseket, segítettük a feladat megoldását, 

szocializációs problémákat jeleztünk számára, és oldottuk meg 

ezeket közösen. A szülőkkel is egyeztetett az osztályfőnökök 

munkáját megerősítve, a tanulmányi nehézségek áthidalása és a 

hiányzások megszüntetése miatt. Osztályfőnöki órák keretében 

részt vett az iskola prevenciós tevékenységében (deviancia 

prevenció, szenvedélybetegségek prevenciója, internethasználat 

veszélyei, konfliktuskezelés). Munkáját megismertette egy csoport 

pedagóguskollégának tartott előadás keretében is.  

Iskolánkban a 2021-2022. tanévben is a hatékonyság jellemezte a 

gyámhivatal, a családsegítő, az iskolai szociális munkás, a védőnői 

hálózat munkáját. Részt vettünk esetmegbeszélő konferenciákon, 

adatokat szolgáltattunk hiányzásokról, jellemzéseket küldtünk az 

érintettek számára. A rendőrség dolgozóival a prevenciós 

munkában találkoztunk, ennek gyakoriságát még fokozni 

szükséges. A tanév során is hiánynak érezzük, hogy az 

iskolapszichológus az iskolák számára szinte elérhetetlen, pedig 

nagy szükség lenne tevékenységére, hiszen a családi trauma, az 

esetleges szocializációs hátrány több esetben nem oldható fel 

lelkigondozó szakember jelenléte nélkül. Helyes lenne, ha legalább 

havi, szükség esetén gyakoribb rendszerességgel pszichológus által 

nyújtott szakszerű segítség is elérhetővé válna az oktatási 

intézményekben. Segít viszont az iskolánkban dolgozó 

gyógypedagógus kollégák, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

munkája, valamint az Arizona-program iskolánk nevelőtestülete 

által elfogadott helyi, iskolánkra aktualizált változata és a 

nevelőtestület pedagógiai munkája. 
Programok, 

tervek: 
- prevenciós lehetőségek kiterjesztésének folytatása 

- Gyermekjóléti Szolgálattal szoros kapcsolat ápolásának 

folytatása 

- szülői attitűdök javítása továbbra is, hatékonyabb szülői 

szerep kialakításának segítése, illetve a gondviselő 

bevonásának erősítése az iskolai munkába, az otthoni nevelés 

megerősítése  

- rendvédelmi szervek preventív munkájának erősítése 

- iskolai szociális munkással az eddigihez hasonló, eredményes 

együttműködés 

- gyermekek életminőségének javítására 

- az Arizona-program helyi változatának alkalmazásával a 

tanóra hatékonyságának növelése, az esetleges magatartási 

problémák kiküszöbölése, a problémák okainak feltárása 

- konzultációs lehetőségek keresése pszichológussal 
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-  a gyógypedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

preventív szerepének növelése 

- osztályfőnöki órák keretében a védőnői hálózat bevonásával 

életmódbeli tanácsok, információnyújtás és szemléletváltozás 

elindítása a tanulóifjúság és családtagjaik számára  

- az egészségvédelem tárgykörében akciók szervezése: 

kirándulások, túrák, sportrendezvények gyakoriságának 

növelésével. 

 

Szent Orsolya Bencés Iskolaközpont 

Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

 

Gyermeklétszám: 

Ebből alapfokú művészet-

oktatásban résztvevők száma 

269 

 

85 

Vidékről bejáró gyermekek 

száma: 

58 

Napközis csoportok száma: 

Napközis tanulók száma: 

7 

178 

Tanórán kívüli foglalkozások: Szakkörök 

- Rajzszakkör: 5-8. osztályban évfolyamon-

ként heti 2 óra; 

- Dráma szakkör: 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 

- Tehetséggondozás 

- Felzárkóztatás 

- Középiskolai felvételi előkészítő 

- Tanulmányi versenyek 

- Művészeti iskola által szervezett 

foglalkozások 

Tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő gyermekek 

száma: 

 

3 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

száma: 

 

- 

Gyermekjóléti szolgálattal 

kapcsolatos együttműködési 

esetek száma, oka, megoldások 

 

- 

Hiányzások száma, igazolatlan 

hiányzások száma:  

11.795 óra = 46,8 óra/fő 

(Igazolatlan hiányzás nem volt.) 

Az intézményben megvalósuló - Matematikai tehetséggondozás, felvételi 
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pályázatok, programok, 

tehetséggondozó programok 

jellemzői, azok résztvevők 

száma: 

előkészítő: 5-8. osztályban évfolyamon-

ként heti 1-1 óra;  

- Idegen nyelv tehetséggondozás: 5-8. 

osztályban évfolyamonként heti maximum 

1 óra; 

- Második idegen nyelv: 7-8. osztályban heti 

2 órában; 

- Matematika korrepetálás: 1-7. osztályban 

évfolyamonként heti 1-1 óra; 

- Magyar korrepetálás: 1-4. osztályban 

évfolyamonként heti 1-1 óra,  

5-6. osztályban heti maximum 2-2 óra,  

7-8. osztályban heti 1-1óra; 

Programok: 

Mikulásfutás, Szülők-nevelők bálja, Családi 

délutánok, stb… 

Egyházi: évfordulók, lelki gyakorlatok, 

zarándoklatok, stb. 

Jövőbeli célok, tervek a 

problémák hatékonyabb 

kezelése érdekében: 

- A tanuló személyiségének és 

környezetének megismerése, a problémák 

gyökerének feltárása. 

- A fejlesztő módszerek megbeszélése, 

egyeztetése a családdal. 

- A megfelelő beilleszkedés hatékony 

segítése. 

- A szülők segítése a családi, a nevelési 

konfliktusok megoldásában. 

- A gyerekek elemi szükségletei (élelem, 

ruházat, tanszer, pihenés) meglétének 

figyelemmel kísérése. 

- Az egészséges fejlődésükhöz szükséges 

nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül.  

- A tanulók egészségi állapotának 

figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás 

biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton 

keresztül.  

 

 

 

 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani 

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

létszám: 
90 fő: 76 fő 1-8. évfolyam és 1 foglalkoztató csoport van, valamint a 

Fejlesztő Iskolában 14 fő és 3 csoport 

Vidéki gyerme-

kek száma 
Móra Iskolában 32 fő, Fejlesztő Iskolában 11 fő 

Napközis A gyermekek 1-8. osztályig egész napos iskolarendszerben 
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csoportok száma tanulnak. A Fejlesztő Iskolában a tanórákat követően nincs napközis 

foglalkozás, ők a tanóra után hazamehetnek. 
Tanórán kívüli 

elfoglaltságok 
Kórus, néptánc, sportkör, pályaorientációs foglalkozás, mese és 

játék foglalkozás, önképző kör  
Tanulási vagy magatartási 

nehézségekkel küzdő 

gyermekek száma 

valamennyi gyermek 

HH / HHH 

tanulók 
Összesen: 35 fő HH, 14 HHH 

 
Gyermekjóléti 

Szolgálattal kapcsolatos 

együttműködési esetek 

száma 

Csökkent az esetjelzések száma. Elhanyagolás, 

bántalmazás miatt nem történt jelzés. Jelzéssel az 

igazolatlan hiányzások miatt került sor.   

Programok, 

tervek: 
- EFOP.3.1.6-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése, A 

súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó 

intézmények szakmai fejlesztése 

- Részt vesznek rajzpályázatokon, filharmónia – és 

színházlátogatáson, könyvtárlátogatás, egészség-megőrzési 

napot szerveznek, prevenciós előadásokat tartanak. 

 

 Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári 

Tagintézménye (Kinizsi u. 37.) 
Szakértői bizottság tevékenysége: 

 
351 fő diagnosztika  

Első vizsgálat: 109 fő 

Felülvizsgálat: 208 fő 

Iskolaérettségi vizsgálat: 32 fő 

Pszichológiai vizsgálat: 1 fő 

Egyéni munkarend iránti kérelem: 1 fő 
Nevelési 

tanácsadás:  
Pszichológiai esetszám: 77 fő 

Pedagógiai esetszám (fejlesztés): 52 fő 
Fejlesztések: Korai fejlesztést keretében 16 főt láttak el 
Logopédiai ellátás  Logopédiai ellátás: 313 fő 

5. életévüket betöltöttek szűrése: 287 fő 

5. életévüket betöltöttek vizsgálata: 181 fő 

3 évesek szűrése: 222 fő 

3 évesek vizsgálata: 24 fő 
Gyógytestnevelés Iskola: 264 fő 

Óvoda: 106 fő 

 

A középiskolák beszámolójából kiderül, hogy az intézmények számára fontos és nagy 

hangsúlyt fektetnek a gyermekvédelmi feladatokat ellátására. 

 

 Illyés Gyula Gimnázium 
Össz. gyermek 

létszám: 

alsós / felsős 

481 fő 16 osztályban 

Vidéki gyerme- 209 fő 
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kek száma 

Napközis 

csoportok száma 
az 5. és 6. évfolyamon napközis ellátás vehető igénybe, amelyet 62 

fő vett igénybe 
Tanulási nehézségekkel 

küzdő gyermekek száma 
18 fő, óraadó pedagógus tartotta nekik a kötelező 

foglalkozásokat, SNI-s diákok száma 4 fő 
HH / HHH 

tanulók 
1 fő HH 

1 fő HHH 
Igazolatlan 

hiányzás 
7 óra 

Gyermekjóléti 

Szolgálattal kapcsolatos 

együttműködési esetek 

száma 

- A Család- és Gyerekjóléti Szolgálattal igazolatlan 

órák jelentése, vagy magántanulói státuszok 

jóváhagyása miatt kellett felvenni a kapcsolatot. 

Jelenleg 2 magántanulónk van.  

Intézményi szinten az igazolatlan órák száma egy 

nagyon szerény mennyiség, így nem okoz gondot a 

kezelése számunkra. 
Programok, 

tervek: 
- A Család- és Gyermekjóléti központtal kötött együttműködési 

megállapodás alapján 2019. óta folyamatosan dolgozik egy 

iskolai szociális munkás a gimnáziumban. Sok diák keresi 

meg őt a problémáival.  

- 2020. február 1-vel megkezdte munkáját intézményünkben 

egy iskolapszichológus, aki jelenleg GYES-en van. 

- Egy leány tanulónk felkészítése folyamatban van, az 

„Útravaló” program keretében. 

 

 

Az Illyés Gyula Gimnázium hosszabb beszámolóját a 2. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 
Össz. gyermek 

létszám: 

alsós / felsős 

769 fő (ebből 365 fő felnőtt) 

vidéki gyerme-

kek száma 
 517 fő 

Tanulási 

nehézségekkel 

küzdő 

gyermekek 

száma 

A 2021-2022-es tanév elején, okt.1-jén a sajátos nevelési igényű 

tanulók létszáma 69 fő volt.  

A tanulók integráltan vesznek részt az oktatásban szakképzésben és 

technikumban egyaránt. 

 

A beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

(BTMN) október elsejei létszáma: 60 fő.  
HH / HHH 

tanulók 
53 fő hátrányos helyzetű ebből 20 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű 
Gyermekjóléti - igazolatlan órák miatt, illetve kirendelt pártfogókkal 
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Szolgálattal kapcsolatos 

együttműködési esetek 

száma 

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 

- környezetvédelem 

- adománygyűjtés 

Futó programjaink, pályázataink: 

- HAT-19-02-0176 Határtalanul Program („Kötöttségek, a 

hűség kötelez”) – partnerkapcsolat 

- HAT-19-03-0282 Határtalanul Program („Ott, ahol egy 

ezredévről mond mesét a szél”) – osztálykirándulás 

- EFOP-3.1.9-2017-00015 „Csellengők. Egyéni 

élethelyzetek, rugalmas egyéni tanulási utak, 

esélyteremtés.” 

- Planet Budapest 2021 expo és világtalálkozó keretében 

benyújtott pályázat alapján az expon való részvétel (30+2 

fő) 

- Könyvet a könyvtárosoknak pályázat 

- Autómentes világnap 

- Szakmák vására 

- Nyílt nap 

- Diáksport nap 

- Műfüves pályaavató 

- Iskolakert  

- Bűnmegelőzési foglakozások 

- EFI munkatársainak előadássorozata 

- Drogprevenciós előadások 

- Tanulmányi kirándulások 

- Ökonap 

- Sportrendezvények 

- Önkéntes munka Tiszaroffon 2 hétig, a háborús 

menekültek élelmeztetése 

- Városi rendezvényeken, előadásokon való aktív részvétel  

- ’56. 10. 23. Forradalom és szabadságharc emléknapja 

városi ünnep 

- Dőry Lecsófesztiválon való részvétel tanulói és tanári 

csapattal 

- II. Online Szépész Kupa fodrász alkalmi kategóriában 2. 

hely, alkalmi smink kategóriában 4. hely, fantázia smink 

kategóriában 2. hely 

- Országos videópályázat (Google – Nemzetközi 
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Gyermekmentő Szolgálat – Biztonságos internethasználat 1. 

hely 

- Országos Haditorna Verseny összetett 6. hely, 

akadálypálya 2. hely 

- MATE Károly Róbert Campuson tartott matematikai 

versenyen 3. hely, német nyelvi verseny 1. hely 

- Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság „Zsaru szelet” 

készítő versenyén különdíj 

- Helyesírási verseny 

- SZKTV-versenyen való eredményes szereplésért 3 tanuló 

felmentést kapott a szakmai vizsga írásbeli vizsgarész alól. 

 

 

 Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és 

Kollégiuma 

Össz. gyermek 

létszám: 

alsós / felsős 

505 fő 

vidéki gyerme-

kek száma 
236 bejáró és 63 kollégista. 

Tanórán kívüli 

elfoglaltságok: 
Lövész szakkör 

Tanulási nehézségekkel 

küzdő gyermekek száma 
Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 27 fő, 

Tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók száma: 

26 fő 
HH / HHH 

tanulók 
64 fő, 45 HH, 19 HHH 

igazolatlan 

hiányzás 
1539 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 

tervek: 
- Gyermekjóléti Szolgálattal szoros kapcsolat ápolása. 
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IV. Gyermekétkeztetés 
 

Dombóvár város gyermekétkeztetését az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezeten keresztül látja el.  

 

Bölcsődei és óvodai gyermek adagszámok összesítője 2021. év 

megnevezés 
50 %-os 

kedvezmény 

100%-os 

kedvezmény 

kedvezmény nélküli, 

teljes árat fizető 

adagszám 

összesen 

Bölcsőde 0 6758 3197 9955 

Szivárvány 

óvoda 
0 21382 1304 22686 

Zöld Liget 

óvoda 
0 13905 314 14219 

Százszorszép 

óvoda 
0 17688 1489 19177 

Összesen 0 59733 6304 66037 

 

 

 

Általános iskolai adagszámok alakulása 2021.év 

  csak ebéd  háromszori étkező  

megnevez

és 

50 %-os 

kedvezm

ény 

100%-os 

kedvezm

ény 

kedvezm

ény 

nélküli, 

teljes 

árat 

fizető 

adagsz

ám 

összese

n 

50%-os 

kedvezm

ény 

100%-os 

kedvezm

ény 

kedvezm

ény 

nélküli, 

teljes 

árat 

fizető 

adagsz

ám 

összese

n 

Belvárosi 

Általános 

Iskola 

5452 1795 11754 19001 5802 13413 7075 26290 

József 

Attila Ált. 

Iskola 

4327 1582 18576 24485 8371 6057 18884 33312 

TM-i 

EGYMI 

Móra 

Ferenc 

Ált. Isk. 

643 500 0 1143 3666 5842 0 9508 

Móra 

Ferenc 

Ált. Iskola 

fejl. 

Isk.teleph

elye  

123 0 0 123 275 674 0 949 
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Illyés 

Gyula 

kisgimnáz

ium  

2065 177 5569 7811 0 0 0 0 

Összesen 12610 4054 35899 52563 18114 25986 25959 70059 

 

 

 

Összesítő 

megnevezés 
50%-os 

kedvezmény 

100%-os 

kedvezmény 

kedvezmény 

nélküli, 

teljes árat 

fizető 

adagszám 

összesen 

Belvárosi 

Általános 

Iskola 

11254 15208 18829 45291 

József Attila 

Ált. Iskola 
12698 7639 37460 57797 

TM-i EGYMI 

Móra Ferenc 

Ált. Isk. 

4309 6342 0 10651 

Móra Ferenc 

Ált. Iskola 

fejl. 

Isk.telephelye  

398 674 0 1072 

Illyés Gyula 

kisgimnázium  
2065 177 5569 7811 

Összesen 30724 30040 61858 122622 

 

 

 

Középiskolai adagszámok alakulása 2021. év 

  csak ebéd  háromszori étkező (kollégium) 

megneve

zés 

50 %-os 

kedvezm

ény 

100%-os 

kedvezm

ény 

kedvezm

ény 

nélküli, 

teljes 

árat 

fizető 

adagsz

ám 

összese

n 

50%-os 

kedvezm

ény 

100%-os 

kedvezm

ény 

kedvezm

ény 

nélküli, 

teljes 

árat 

fizető 

adagsz

ám 

összese

n 

Illyés 

Gyula 

Gimnázi

um 

168 0 95 263 0 0 0 0 

Tolna 

Megyi 

SZC 

Apáczai 

Cs. J. 

Technik

um és 

435 0 229 664 1506 96 2387 3989 
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Koll. 

MMSZ 

Esterház

y M. 

Technik

um, 

Szakkép

ző Iskola 

és Koll. 

345 692 365 1402 631 338 301 1270 

Összese

n 
948 692 689 2329 2137 434 2688 5259 

 

 

Összesítő 

megnevezés 
50%-os 

kedvezmény 

100%-os 

kedvezmény 

kedvezmény 

nélküli, 

teljes árat 

fizető 

adagszám 

összesen 

Illyés 

Gyula 

Gimnázium 

168 0 95 263 

Tolna 

Megyi SZC 

Apáczai Cs. 

J. 

Technikum 

és Koll. 

1941 96 2616 4653 

MMSZ 

Esterházy 

M. 

Technikum, 

Szakképző 

Iskola és 

Koll. 

976 1030 666 2672 

Összesen 3085 1126 3377 7588 

 

V. Bűnmegelőzés 
 

A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 207/2021. (VI. 30.) Kt. 

határozatával elfogadta Dombóvár Város 2021-2025. közötti 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, 
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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 a droghasználat 

és a kábítószer-bűnözés kezelésére, megelőzésére is. 

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.  
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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. 

 

Bűnmegelőzési és prevenciós programok, rendezvények száma 2020-ban és 2021-ben 

jóval kevesebb, mint az előző években, ennek oka, hogy a koronavírus járvány miatt 

nem volt lehetőség közösségi programok és rendezvények tartására. 

 

A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. október 22. napján megtartotta 

alakuló ülését, majd 2022. január 26. napján folytatta a megkezdett munkát. 

Megkezdődött a kortárs segítők toborzása, első körben a Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnáziumban indult meg az oktatás. Fontosnak tartjuk a megelőzés szempontjából, 

hogy a képzésen a témában ismereteket szerző diákok hitelesen tudjanak beszélni 

kortársaik előtt akár egészségügyi és jogi szempontból is a drogfogyasztás 

következményeiről. Tervek szerint a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából, június 

14-én a kapcsolódó szervezetekkel közösen rendezvényt szerveznek Dombóváron. Az 

Egyezető Fórum negyedévente rendszeresen megtartja ülésit, megalakulása óta 

folyamatosan növekszik létszáma, amely a jövőben elősegíti a konstruktívabb és 

hatékonyabb működést. A legutóbbi, áprilisban tartott ülésen is két új taggal bővült, 

ahol a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és Kocsola Község Önkormányzata is 

felajánlotta aktív közreműködését. A tagság döntött arról is, hogy csatlakoznak a Dél-

Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz. 
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Tolna Megye 

Bűnmegelőzési és prevenciós programok, rendezvények 

2021. év 
 

Sorszám 

Közös 

önkormányzati 

hivatal székhelye 

Közös 

Önkormányzati 

hivatalhoz tartozó 

települések 

PROGRAM 

indítója, szervezője megnevezése helye időpontja, gyakorisága 

1. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

 Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős  

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 

 

 

2. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős  

Dombóvári ESZI 

 

 

iskolai és óvodai 

szociális munka 

biztosítása 

/Család- és 

Gyermekjóléti Kp./ 

• Belvárosi Általános 

Iskola 

• József Attila Általános 

Iskola 

• Móra Ferenc Általános 

Iskola 

• Apáczai Csere János 

Technikum és Kollégium 

• MMSZ Esterházy Miklós 

Technikum 

• Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnázium 

• Csikóstőttős Általános 

iskola és óvoda 

• valamint a közös 

önkormányzati hivatal 

településein működő 

*-heti rendszerességgel 

fogadóóra, konzultációs 

lehetőség biztosítása 

/szülő, gyermek, 

pedagógus számára/ 

- heti több alkalommal a 

szükségletekre reagálva 

csoportfoglalkozás 

gyermekekkel 

- évente 2 alkalommal 

csoportfoglalkozás 

tanulók szüleivel 

 

*Az online oktatási 

időszakban a digitális 

térben kerültek 

megtartásra  
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óvodák 

 

3. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős  

Dombóvári ESZI 

nyári gyermekfelügyelet 

napközis tábor 

szervezése 

iskolai szociális munka 

biztosítása 

/Család- és 

Gyermekjóléti Kp./ / 

 

- csellengés prevenció 

- tematikus 

bűnmegelőzési program 

a Dombóvári 

Rendőrkapitánysággal 

együttműködve 

 

 

Család- és Gyermekjóléti 

Kp. 

Dombóvár, Kinizsi u. 37. 

 

 

nyári iskolai szünetben 

2x 1hetes turnusokban 

 

 

4. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős 

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 

5. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős 

Dombóvár Város 

Önkormányzata 

- autómentes világnap  

- sportágválasztó nap 

Tinódi Ház – 7200 

Dombóvár, Hunyadi tér 25,  

- egy alkalom 2021. 

szeptember 22. 

6. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős 

Dombóvár Város 

Önkormányzata 

- szakmák vására: a 

rendőrség és honvédség 

közreműködésével 

MMSZ Esterházy Miklós 

Technikum 

 

- egy alkalom 2021. 

október 13. 

 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős 

Dombóvári 

Rendőrkapitányság 

2021. évben 

folyamatban lévő 

programjaink: „Házhoz 

Megyünk”, „Bike 

Safe”, „Police 

Caffee” programok. 

• Belvárosi Általános 

Iskola 

• József Attila Általános 

Iskola 

• Móra Ferenc Általános 

Iskola 

• Apáczai Csere János 

Technikum és Kollégium 

• MMSZ Esterházy Miklós 

Technikum 

• Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnázium 

- folyamatos 

- évente több alkalommal 
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• Csikóstőttős Általános 

iskola és óvoda 

• valamint a közös 

önkormányzati hivatal 

településein működő 

óvodák 

 

7. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős 

Dombóvári 

Rendőrkapitányság 

Gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

tevékenység értékelése, 

ezen belül a Rendőrség 

iskolai 

prevenciós programjai 

(DADA, ELLEN-

SZER, iskolai 

bűnmegelőzési 

tanácsadók, 

OVIZSARU 

program) 

• Belvárosi Általános 

Iskola 

• József Attila Általános 

Iskola 

• Móra Ferenc Általános 

Iskola 

• Apáczai Csere János 

Technikum és Kollégium 

• MMSZ Esterházy Miklós 

Technikum 

• Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnázium 

• Csikóstőttős Általános 

iskola és óvoda 

• valamint a közös 

önkormányzati hivatal 

településein működő 

óvodák 

- folyamatos 

- évente több alkalommal 

8. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős 

Dombóvári 

Rendőrkapitányság 

Nyári táborokba, ahol a 

különböző korosztályok 

számára játékosan 

mutattuk be, hogyan 

tudják elkerülni, hogy 

bűncselekmény 

áldozatává 

váljanak (pl. Ne állj 

szóba idegennel!, A 

nyár veszélyei, Egyedül 

otthon). 

 

a közös önkormányzati 

hivatal településein 

működő intézmények nyári 

táboraiban 

2021 nyarán  

9 alkalommal 

9. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős 

Dombóvári 

Rendőrkapitányság 

Az állatok világnapja 

alkalmából 15 

alkalommal tartottunk 

• Belvárosi Általános 

Iskola 

• József Attila Általános 

2021. október 4-8. 

időszak között  

15 alkalommal. 
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előadást az 

állatvédelemről az 

illetékességi terültünkön 

működő óvodákban, 

általános és 

középiskolákban. 

 

Iskola 

• Móra Ferenc Általános 

Iskola 

• Apáczai Csere János 

Technikum és Kollégium 

• MMSZ Esterházy Miklós 

Technikum 

• Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnázium 

• Csikóstőttős Általános 

iskola és óvoda 

• valamint a közös 

önkormányzati hivatal 

településein működő 

óvodák 

10. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvár, Lápafő, 

Szakcs, Várong 

Attala, Csikóstőttős 

Dombóvári 

Rendőrkapitányság 

„Házhoz megyünk” 

program keretében a 

Strandlopás megelőzése 

érdekében figyelem 

felhívó program 

• Dombóvári Hipermarket, 

Dombóvár, Köztársaság 

u. 7, 7200 

- egy alkalommal - 2021. 

július 15. 
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A Dombóvári Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének a gyermekkorú és 

fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulásáról szóló tájékoztatását a 3. számú 

melléklet tartalmazza.  

 

VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 

 

Az önkormányzat gondoskodik a 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. 

• Nagyobb hangsúly fektetése a pedagógus - szülő kapcsolatára, a gyerekek 

problémáinak feltárása, a prevenció előtérbe helyezése. 

• Az intézmények részére nagyobb tájékoztatás biztosítása, szolgáltatásaik 

elérhetőbbé tétele. 

• A tavalyi évben megalakult Kábítószerügyi Egyezető Fórum működésére 

pályázat útján forrás szerzése, munkájának szélesítése. A megkezdett kortárs 

segítők toborzásának és oktatásának folytatása. 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény gyermekvédelmi 

beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza, amelyben a következők 

szerepelnek: 

 

1. Beszámoló Család- és Gyermekjóléti Központ 2021 

2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021 évi beszámolója 

3. Biztos Kezdet Gyerekház 2021 évi beszámolója 

4. Családok Átmeneti Otthona 2021évi beszámolója 

 


