
 1 

 
 
Szám: 1- 69 / 2011.  
 
 
 

A határozat elfogadása 
egyszerő szavazattöbbséget 
igényel! 

 
 
  
 
 
 

Javaslat 
 

a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásának értékelésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testületének  

    2011. áprilisi ülésére 
Elıterjesztést elıkészítette:    Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi ügyintézıje  
     Városi Gyámhivatal munkatársai  
     Gyermekjóléti Szolgálat Vezetıje 
     Gyermekek Átmeneti Otthonának Vezetıje 
Elıterjesztı: Bartus László Intézményirányítási és Szociális Osztály Vezetıje 
                       Szabóné Bózsár Éva Városkörzeti Hatósági Osztály Vezetıje 
    Odlerné Tiszovszki Mária Területi Gondozási Központ Vezetıje 
Megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság 

VÁROSI  POLGÁRMESTERI  HIVATAL 

 

� 3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35. 
℡  (06-32) *460-155  FAX: (06-32) 



 2 

 

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön 

osztályrészünkül jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja elıre.” 

Brunszvik Teréz 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. /6/ 
bekezdése alapján a Képviselı-testületnek minden évben értékelni kell a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátását. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997.(IX.10.) számú Korm. rendelet 10. 
számú melléklete elıírja a települési önkormányzat által készítendı átfogó értékelés tartalmi 
követelményeit. 
 

Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 142/2010./V.27/. számú határozat 
végrehajtásáról 

1. „ A gyermekjóléti szolgálat vezetı családgondozója továbbra is gondoskodjon a 

gyermekeket érintı – így önismereti, konfliktuskezelési, test-lelki egészség összefüggéseit 

feltáró, életviteli, életmódbeli tanácsok átadásáról szóló – foglalkozások, tájékoztatók 

megszervezésérıl. 

Határidı: folyamatos 

Felelıs: szöveg szerint ” 

A gyermekjóléti szolgáltatás prevenciós tevékenysége,  a szolgáltató tevékenység egyik 
legfontosabb eleme, mivel ezáltal tud megfelelni a jogszabály által elıírt feladatának, vagyis 
annak, hogy elısegítse a gyermekek családban nevelkedését, támogassa a gyermekek 
szocializációját, és meggátolja a veszélyeztetettség kialakulását.  

A gyermekjóléti szolgálat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttmőködve roma gyerekek 
számára nyári tábort szervezett. Célja elsısorban a gyerekek, szabadidejének hasznos eltöltése, 
illetve a hátrányos roma családok és a Gyermekjóléti szolgálat közötti együttmőködés erısítése 
volt. A táborban 20 gyermek vett részt, az anyagi fedezetet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
biztosította. A táboroztatásban részt vevı dolgozók a CÖK, és a szolgálatunk dolgozói közül 
kerültek ki. A programokat úgy építették fel a tábor ideje alatt, hogy mind a sportra,  mind az 
egészséges életmódra, mind az ismeretszerzésre lehetıséget kínáltak. 

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói részt vettek a Gyermekszegénység elleni program 
lebonyolításában ( szervezésében és ellenırzésében). A programban 102 fı gyermek vett részt. 
Az egyszeri meleg étkezést a pásztói Margit Kórház biztosította. A gyermekétkeztetés 
jogosultsági feltétele  hogy a gyermek után járó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesüljön. Az étkeztetés 2010. június 16-tıl augusztus 31-ig vehették igénybe a jogosultak.   

2011. márciusában csoportfoglalkozásokat kezdtünk „lógós” gyermekekkel. – a foglalkozásokról 
pozitív visszajelzések érkeztek, mind a gyermekek, mind a szülık felıl. 
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I. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2010-ben végzett munkájáról  

1. Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális, személyes,  
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelızését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a 
gyermek családjából történı kiemelésének a megelızését, illetve a családjából kiemelt 
gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. tv. 39. § (1) ).  

A gyermekjóléti szolgáltatás, személyes gondoskodást nyújtó alapellátás. Az intézmény 
tevékenysége során a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával a 
társadalomban meglévı akadályokat, méltánytalanságokat, igazságtalanságokat célozza meg. A 
szociális munka különbözı formáiban (egyéni esetkezelés, csoportmunka, közösségi munka) az 
egyén és környezete közötti sokrétő, összetett kölcsönhatásaival foglalkozik. Feladata a 
településen élı valamennyi gyermek testi, lelki egészségének, családban történı    nevelésének 
elısegítése, veszélyeztetettségük megelızése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 
valamint a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elısegítése, illetve utógondozása. 

A gyermekjóléti szolgálat szervezeti kerete:  

Pásztó városban a Gyermekjóléti Szolgálat a Területi Gondozási Központ 
intézményegységeként, a Családsegítı Szolgálathoz integrálva mőködik.  

Személyi feltételek:  

A gyermekjóléti szolgálat személyi és tárgyi feltételeit a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 
szabályozza. A szolgálat személyi feltételei megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.  
A városban a családgondozói feladatokat 2010-ben 2 fıállású családgondozó – szakképesítésük: 
1 fı szakvizsgázott szociális munkás, 1 fı szociális munkás - és egy 4 órában foglalkoztatott 
asszisztens – szakképesítése gyermekfelügyelı (OKJ) -  látja el.  

Tárgyi feltételek:  

A gyermekjóléti szolgálat az az Idısek Klubja épületében, - Pásztó, Csillag tér 16. szám alatt, a 
Családsegítı Szolgálattal közös épületrészben található meg.  
Helyiségek:  

o 1 irodahelyiség, amely, a személyes segítı munkára, valamint kis létszámú szakmai 
megbeszélésekre alkalmas.  

o 1 interjúszoba 
o 1 tárgyaló terem amely esetkonferenciák lebonyolítására alkalmas 

Technikai feltételek megfelelıek, saját számítógép, internet elérhetıség, telefon, és nyomtató 
segíti a családgondozók munkáját. A családlátogatásokat a családgondozók gyalog vagy szükség 
esetén az intézmény kisbuszával oldják meg. 
 
Ellátottak köre:  

A gyermekjóléti szolgálat Pásztó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezı, magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító 
személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándorolt, vagy a magyar hatóságok által menekültként 
elismert 0-18, éves korú gyermekekkel, fiatalkorúakkal, fiatal felnıttekkel, szüleikkel, vagy más 
törvényes képviselıikkel tart kapcsolatot. 

 
 A szolgálat által gondozott gyermekek és családok szociális jellemzıi: 

- szülık alacsony iskolai végzettsége,  
- szenvedélybetegség a családban 
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- rossz szociális helyzet 
- munkanélküliség a családban 
- válás 
- a gyermek, vagy a családtag bőnelkövetı magatartása 
- a gyermek magatartási, beilleszkedési problémái 
- a gyermek indokolatlan iskolai mulasztásai 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehetı:  

- Önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, 
annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszőnjön. 

-  Jelzırendszer jelzéseit követıen a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a 
kapcsolatfelvételt.  

- Hatóság által kötelezett formában.  
 

2. A Gyermekjóléti szolgálat 2010. évi gondozási feladatai 

Ellátott gyermekek számára 

Életkor 
Alapellátáson 

belül gondozott 
Védelembe 
vett 

Összesen 

0- 2 év 3 2 5 
3-5 év 5 3 8 
6- 13 év 20 10 30 
14- 17 év között 40 4 44 
Összesen: 68 19 87 
Érintett 
családok száma 

50 11 61 

 

1./1. A gyermek családban történı nevelésének elısegítése érdekében végzett feladatok 

- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás. 

- A pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadáshoz való hozzájutást 
segítik a szolgálat munkatársai. 

- A szociális válsághelyzetben lévı várandós anyákat támogatják, segítik, tanácsokkal látják el. 
Folyamatosan kapcsolatot tartanak a Védınıi Szolgálattal, akik leghamarabb találkoznak a 
családdal a terhes anya és a csecsemı gondozása során. Jellemzı problématípusok a 
gyermeknevelési kompetencia hiányosságai, lakhatási, megélhetési problémák,  hivatalos 
ügyek intézésének segítése / hivatalos kérelmek benyújtásának segítése / is. 

 A szolgálat szabadidıs és prevenciós tevékenysége: 

A gyermekjóléti szolgáltatás prevenciós célú feladatokat is ellát a gyermekek 
veszélyeztetettségének kialakulásának megelızése érdekében. A prevenciós tevékenységérıl 
jelen beszámoló elején adtunk részletes tájékoztatást. 

1./2. A gyermek veszélyeztetettségének megelızése 

Az 1997. évi XXXI. Törvény 39.§ (3) bekezdése feladatként határozza meg a gyermekjóléti 
szolgálatoknak az észlelı és jelzı rendszer mőködtetését. A jelzırendszer tagjai kötelesek 
egymással együttmőködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történı 
nevelkedésének elısegítése, a veszélyeztetettség megelızése érdekében. 

Az észlelı és jelzırendszer aktivitása az alapja a szolgálat eredményes mőködésének.  
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A gyermekjóléti szolgálat munkáját nagymértékben meghatározza az, hogy miként mőködik a 
jelzırendszer, milyen a kontaktus a tagjaival, hisz a tılük kapott információk alapján nyílik mód 
a veszélyeztetett, elhanyagolt gyermekek feltérképezésére. A jelzırendszer tagjai a saját 
területükön végzett gyermekvédelmi munkájukkal teszik hatékonyabbá a gyermekjóléti szolgálat 
munkáját, mert az idıben jelzett problémákat eredményesebben lehet kezelni. 

Jelzések megoszlása a jelzırendszer tagjai szerint Pásztó városban: 
 

Intézmény / szerv  (Jelzırendszer tagja) Jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltatók (Háziorvos, Védınıi Sz.) 5 
Napközbeni kisgyermek ellátását nyújtók: 4 

Közoktatási intézmények: 61 

Rendırség, Ügyészség, Bíróság: 10 

Átmeneti gondozást nyújtók - 

Állampolgár 3 

Önkormányzat (jegyzı) 
 

46 

Összesen: 
 

129 
 
A jelzırendszeri tagok közötti kapcsolatok kölcsönösek, erısek és eredményesek. A gyermekek 
érdekében rendszeres, hatékonyan mőködünk együtt azon szervekkel, amelyek vagy jogszabályi 
kötelezettségükbıl eredıen, vagy munkájuk végzése során szereznek információkat gyermek 
veszélyeztetésérıl.  
A gyermekjóléti szolgálat 10 gyermek magántanulói jogviszonyát támogatta az elmúlt évben. Az 
oktatási intézményeknek a szolgálat javaslatát be kell szerezni, azonban nem kötelezı érvényő 
elfogadni, a magántanulói jogviszony engedélyezése minden esetben az iskola igazgatójának 
döntésén múlik. 

1./3. A kialakult veszélyeztetettség kezelése, veszélyeztetettség megszüntetése 

Ahhoz, hogy a veszélyeztetettséget kezelni tudjuk, szükséges a veszélyeztetı okok feltárása. 
Szolgálatunk klienskörébe 2010-ben 87 gyermek tartozott. A 2010-ben felvett új kliensek száma 

52. Ebbıl 68 gyermeket alapellátásban gondoztunk.  

Védelembe vételi eljárásra 15 esetben került sor, 8 esetben a védelembevétel, illetve 

védelembevétel fenntartás történt, amely 12 gyermeket érintett. 

A védelembe vett és alapellátás keretében gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka a 
városban elsısorban az iskolai tankötelezettség elmulasztása, illetve hiányos teljesítése, 

magatartási, beilleszkedési zavarok és az ezzel szorosan összefüggı szülıi elhanyagolás. Egyre 
gyakoribbak a szenvedélybetegségre utaló tünetek, illetve megjelennek ezzel kapcsolatos 
szabálysértési eljárások miatti intézkedések. 
Szinte minden gondozásunkban álló család súlyos anyagi, megélhetési problémákkal is küzd, 
gyakran ezek a problémák családi konfliktusokhoz vezetnek. A családgondozók igyekeznek 
hatékony segítı munkájukkal hozzájárulni a családban jelentkezı zavarok elhárításához, a 
megfelelı megoldási stratégia kidolgozásához, figyelembe véve a jelzırendszer tagjainak 
javaslatát. A korai jelzések segítik a problémák hatékony kezelését. A veszélyeztetettek, 
védelembe vettek számának stagnálása is ezt a tényt bizonyítja. 
A kialakult veszélyeztetı probléma esetén (szülık lakhatási problémái, elhanyagolás, gyermek 
önmagát veszélyeztetı magatartása) a Gyermekjóléti Szolgálat számára nagy segítséget nyújt a 
Gyermekek Átmeneti Otthona. 2010-es évben a szolgálat 8 esetben kezdeményezte a gyermek 
Otthonban való elhelyezését. Így a közvetlen veszélyeztetés hatósági intézkedések nélkül is 
megszüntethetı volt. 
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 A Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenı problémák összetételét és nagyságát az alábbi 
táblázat mutatja: 

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység 
problématípus 

Kezelt probléma 
száma (halmozott) 

Ellátott gyermekek 
száma 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggı 
stb.) 

38 15 

Gyermeknevelési 54 35 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

22 8 

Magatartászavar, teljesítményzavar 31 12 
Családi konfliktus (szülık egymás közti szülı-
gyermek közötti) 

28 5 

Szülık vagy család életvitele 19 7 

Szülıi elhanyagolás 1 1 

Családon belüli bántalmazás 0 0 

Fogyatékosság, retardáció 4 2 

Szenvedélybetegségek 5 2 

Összesen: 202 87 

A 2010-es évben a családgondozók azt tapasztalták, hogy minden erıfeszítés ellenére egyre 
nagyobb méreteket öltenek a gyermekekkel kapcsolatos problémák. Nagyon sokan élnek a 
gyermek fejlıdését nehezítı körülmények között, nélkülözésekkel küszködve. A problémák 
egyre összetettebbek, súlyosabbak. A családok a felmerülı gondjaikat, problémáikat nem, 
vagy nagyon nehezen tudják egyedül feldolgozni. A bemutatott számadatok is azt támasztják 
alá, hogy a hozzánk forduló kliensek problémái egyre összetettebbek, bonyolultabbak.  

Legjellemzıbbek az gyermeknevelési és anyagi problémák, amelyek a szülık életvitelébıl és a 
munkanélküliségbıl is fakadnak. Ez családi konfliktusokat okoz, továbbá együtt jár a 
gyermeknevelési nehézségekkel, illetve a gyermekek tanulási és magatartászavaraival. A 
szabálysértés általában a fiatalkorúakra jellemzı, de sajnos gyermekkorúak körében is 
elıfordul. A szabálysértést elkövetı gyermekek többsége a statisztika alapján nem a 
veszélyeztetettként nyilvántartottak közül kerül ki. A szabálysértések között fıként 
közlekedési szabálysértések szerepelnek. 

 A 2010-es év típusproblémája a gyermekek iskolai viselkedése, magatartása. Nemcsak az 
óraközi szünetekben, hanem a tanítási órákon és az iskolán kívül is egyre nagyobb problémát 
jelent a pedagógusok számára a gyermekek normaszegı magatartása, ami már sajnos egyre 
fiatalabb életkorban jelentkezik. Kiugróan megnıtt az idén az iskolai hiányzások mértéke.  Ez 
nemcsak a középiskolákban, hanem már az általános iskolákban is problémaként jelentkezik. 

10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a gyermekjóléti szolgálat az iskola 
bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására 
figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztetı és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 
megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, 
tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. A gyermeket alapellátás keretein belül gondozza. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát a 
települési önkormányzat jegyzıje elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes 
összegő iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A Gyermekjóléti Szolgálat a 
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védelembevétellel kapcsolatos feladatait végzi. Ez a törvényváltozás megsokszorozta a 
családgondozók munkáját, ugrásszerően megemelkedett a gondozotti létszám.  
 
 A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma Pásztó városban 
 

Megnevezés Tevékenység száma 
Ellátott gyermek 

szám 
Információnyújtás 196 42 

Tanácsadás 168 47 

Segítı beszélgetés 224 81 
Hivatalos ügyekben való 
közremőködés 

192 28 

Családlátogatás 97 87 

Közvetítés más szolgáltatásba 29 16 
Elsı védelembe vételi tárgyaláson való 
részvétel 

5 8 

Felülvizsgálati tárgyaláson való 
részvétel   védelembe vétel 

15 7 

Pszichológiai tanácsadás 2 2 

Jogi tanácsadás 57 14 

Adományozás 81 15 

Konfliktuskezelés 48 23 

Szakmaközi megbeszélés 27 - 

Esetmegbeszélés 227 87 

Várandós anya gondozása 3 3 

Összesen 1371 460 

 

2010-ben összesen 1371 alkalommal jártunk el. Legjelentısebb szakmai tevékenységünk a 
segítı beszélgetések, (224) hiszen minden gondozási folyamat alapja ez a tevékenység. Sokan 
kérnek információt (196), sok esetben nyújtunk tanácsadást (168), illetve segítséget a 
hivatalos ügyek intézéséhez (192). A gondozási eseteink általában hosszabb lefolyásúak, mert 
a gyermekek veszélyeztetési tényezıi tartósan állnak fent (pl. szülıi elhanyagolás, 
gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség, anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggı 
problémák stb.). 

 Munkánk nagy részét egyéni esetkezelés módszerével oldottuk meg. Egy-egy gyermek 
érdekében történı esetmegbeszélések és esetkonferenciák megszervezését fontosnak tartjuk, 
ahol a közös célokat fogalmazzuk meg. Több esetben a családgondozók részt vettek az 
iskolákban tartott nevelı tárgyú beszélgetésen. 

 A rendszeres személyes és formális szakmaközi megbeszélések célja a szakmai 
kompetenciák tisztázása és tiszteletben tartása, erısségek kihangsúlyozása. 

 Minden évben megtartjuk az éves gyermekvédelmi konferenciát, ahol a jelzırendszer 
tagjaival közösen összegezzük az éves munkát, és az ott elhangzott javaslatok alapján 
összeállítjuk az éves programunkat. 
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1./4. A családba való visszahelyezés elısegítése 

A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlıdését családi 
környezete veszélyezteti és a veszélyeztetettség az alapellátás keretében nyújtott 
szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem sikerült megoldani. 

A Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettsége a Gyámhatóság felkérésére részt venni az átmeneti 
nevelt gyermekek családi körülményeinek felülvizsgálataiban, az ilyen gyermekek 
családjának alapellátás keretében történı gondozásában.  

2010-ben Pásztó városban családból való kiemelés nem történt. 

3. Az intézmény kapcsolatrendszere, civil szervezetekkel való együttmőködés 

A családgondozói munka folyamatos együttmőködést, együttgondolkodást igényel 
valamennyi feladat, valamennyi gondozott család vonatkozásában. Ez az együttmunkálkodás 
a tavalyi év folyamán is jellemezte tevékenységünket. A Gyermekjóléti Szolgálat rendkívül 
szoros együttmőködésben áll a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, amely nagy részben 
annak köszönhetı, hogy a szolgálatnál dolgozó asszisztens a CÖK alelnöke. Rendszeres 
kapcsolatban állunk több civil szervezettel: Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, Karitas, – 
a kapcsolat elsısorban az általuk felajánlott adományok közvetítésében jelenik meg, a 
célcsoport kiválasztásában kérték segítségünket.  

4. Képzés, továbbképzés, szupervízió 

A családgondozók a továbbképzési tervnek megfelelıen részt vesznek szakmai 
továbbképzéseken és konferenciákon.  
 
5. Összegzés  

A beszámolóban leírtak alapján elmondható, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
egyre súlyosabb gyermekeket érintı problémákkal találkoznak. Nap, mint nap kerülnek 
döntési dilemmákba, a kilátástalan gyermeki sorsok nyomasztóan hatnak rájuk. A dilemmák 
feloldását, a kiégés veszélyének elkerülését segíthetik a rendszeres esetmegbeszélések, 
továbbképzések. 
2010. évben a közcélú foglalkoztatás keretében többen is segítették az adminisztrációs 
munkát, így a családgondozók a törvényi változások miatt megnövekvı adminisztrációs 
feladataikat hatékonyabban tudták ellátni. Erre most is nagy szükség lenne.  
 
 
 
 III.Beszámoló a Gyermekek Átmeneti Otthona 2010. évi mőködésérıl 

1. Az Intézmény bemutatása 

A Gyermekek Átmeneti Otthona a személyes gondoskodás keretében gyermekjóléti 
alapellátást nyújtó, átmeneti gondozást biztosító intézmény. A Gyermekek Átmeneti Otthona 
a TGK keretein belül, önálló szervezeti egységként mőködik, feladatait a szakmai vezetı 
közvetlen irányítása mellett valósítja meg.  

Az intézmény ellátási területe:  Nógrád megye 
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Az intézmény alapelvei: 

Munkája során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben 
elismert gyermeki és szülıi jogok tiszteletben tartásával jár el.A rendelkezésre álló minden 
eszközzel elısegíti a gyermekek védelmét és jogaik biztosítását. Tevékenysége során a 
gyermek érdekében együttmőködik a családdal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermeket 
körülvevı intézményhálóval, elısegíti a gyermek családban történı nevelkedését. Minden 
helyzetben tiszteletben tartja a gyermek és a szülı emberi méltóságát. Munkája során tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 

Az intézmény célja, feladata: 

1. Az intézmény Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2005./I.31./ sz. 
határozatában rögzített alapító okirata szerint mőködik a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a végrehajtási rendeletek elıírásai 
alapján. 

2. Az intézmény célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályozott 
szülı gondoskodását. 

3. Az intézmény feladata, hogy ideiglenes jelleggel teljes körő ellátást biztosítson azoknak a 
családban élı gyermekeknek, akik a szülı egészségi állapota, életvezetési problémája, 
indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül 
maradtak, lakhatás nélkül maradnának. 

4. A teljes körő ellátás keretében gondoskodni kell a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlıdének elısegítésérıl; az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek 
megfelelı étkeztetésérıl; ruházattal való ellátásáról; mentálhigiénés és egészségügyi 
ellátásáról; gondozásáról, nevelésérıl; lakhatásáról. 

5. A Gyermekek Átmeneti Otthona segítséget nyújt a gyermek családjába történı 
visszatéréséhez, ennek érdekében együttmőködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, és minden 
más e célt szolgáló intézménnyel. 

Az ellátottak köre 

A Nógrád megyében élı, családban nevelkedı, de onnan a szülı kérésére vagy 
beleegyezésével átmenetileg kikerülı 3 – 18 éves korú gyermekek. Nem vehetık fel az 
intézménybe a sajátos igényő gyermekek.  
A férıhelyek száma: 12 fı  
Az intézmény egyidejőleg maximum 2 fı otthontalanná vált szülı elhelyezését tudja 
biztosítani. 

Személyi feltételek: 

Beosztás:       Végzettség: 
Szakmai vezetı - nevelı  1 fı   teológus, tanár 
Nevelı                                      1 fı   óvodapedagógus 
Gy.védelmi ügyintézı-asszisztens 1 fı   szociális asszisztens, 
                                                                                               csecsemı és gyermekgondozó 
Gyermekvédelmi asszisztens             1 fı   gyermek- és ifj.véd. asszisztens 
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Gyermekfelügyelı                         1 fı   gyermekgondozó, dajka 
 Pszichológus                      heti 10 órában. 

Tárgyi feltételek: 

Az intézményben az alábbi helyiségek találhatók: 
- 4 szoba, amelyek 3 ágyasak. 
- 1 betegszoba, 
- 1 tágas társalgó, 
- 1 iroda, 
- 1 ügyeleti szoba, 
- 1 étkezı, 
- 1 melegítı konyha 
- 1 mosókonyha. 

A helyiségek korszerően felszereltek. 
Tanuláshoz: házi könyvtár, térképek, számítógép és audió-videó eszközök-, a szabadidı 
hasznos eltöltéséhez: ping-pong asztal, darts, csocsó, társasjátékok, szobakerékpár, 
lépegetıgép állnak rendelkezésre. 
Az év folyamán adományokból és vásárlás útján bıvült a könyv és játékkészletünk. Ez a 
hasznos idıtöltést és iskolai tanulmányokat segíti.  

2. Gyermekek Átmeneti Otthona gondozásában részesültek adatai 

A pásztói Gyermekek Átmeneti Otthonában 2010. évben összesen 15 gyermeket, és a 
probléma átmeneti megoldása érdekében 5 szülıt láttunk el. Az ellátást 8 esetben 
kezdeményezte a pásztói Gyermekjóléti Szolgálat, 6 esetben közvetlenül a szülı kérte, míg 
egy esetben pedig hatósági kezdeményezés útján került a gyermek felvétele az 
intézményünkbe. Az ellátott gyermekek átlagos száma 2010. évben 5.24 fı volt. 

Többnyire több hónapig voltak bent az otthonban a gyermekek, fıleg a tanítási idıszakban. 
Elıfordult olyan eset is, amikor csak néhány hétre vagy pár napig tartott az átmeneti ellátás. 
Az ellátott gyermekek kapcsolattartása folyamatos volt a családjukkal.  Elsıdleges számú 
segítıje a visszagondozási folyamatnak a helyi gyermekvédelmi társintézmény a 
Gyermekjóléti Szolgálat, illetve annak családondózói. 

Még mindig elmondható, sıt nagy valószínőséggel ez is fogja jellemezni a jövıképet, hogy a 
szülık életvezetési problémai és a gondozott gyermekek családjainak rossz lakáskörülményei 
illetve családi konfliktusaik (szülık egymással szemben) miatt kerülnek az intézményünkbe a 
gyermekek, átmeneti gondozásra.  

Arányaiban nézve csak minimális esetben kérték a munkahelyi elfoglaltság miatt az otthon 
segítségét. A kistérség, sıt a megye területérıl pedig több megkeresés is érkezett felénk. Ezek 
a megkeresések többnyire csak az adott probléma sürgısségét jelezték, késıbb megoldódtak 
más úton. 
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Az elhelyezést kiváltó problémák a 2010-es évben a következıképp alakultak,( halmozott 

adatok): 

1. A szülık életvezetési problémájából fakadóan 9 fı gyermek, illetve a szülı 
egészségi problémája által történt elhelyezés 1 fı gyermek esetében tette indokolttá 
az átmeneti gondozást. 

2. Szenvedélybetegségbıl kifolyólag 6 fı gyermekrıl gondoskodtunk az elmúlt év 
folyamán. 

3. A szülı vagy gondviselı indokolt távolléte miatt 1 fı gyermek elhelyezése történt 
meg a 2010. évben. Itt a munkahelyi elfoglaltságot és egyéb a szülıt érintı idıbeli 
problémák léptek fel. 

4. Családi konfliktus miatt 8 fı gyermek, bántalmazásból eredı (lelki) okok miatt 
pedig 1 fı esetében történt meg az intézményünkben a biztonságos elhelyezés. 

5. A szülık lakhatási problémái miatt összesen 9 fı gyermek esetében vált idıszerővé 
az átmeneti gondozás. Ebbıl 4 fı a hajléktalanná válás miatt, 5 fı pedig az 
elégtelen lakhatási körülmények okozta probléma miatt került ellátásba. 

6. Egyéb okok miatt szintén 1 fı gyermek került az intézmény gondozásába. 
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Az ellátottak adatai nem és korcsoport szerint valamint a gondozás idıtartama szerint 
következıkép alakult a 2010. évben: 

1. 2010. évben 8 fiúgyermeket és 7 lánygyermeket láttunk el, továbbá 5 szülı is 
(édesanya), az otthonban lakott egyidejőleg gyermekeivel az elégtelen lakhatási 
körülmények és családi konfliktus miatt. 

2. 4 gyermek került vissza a tárgyév folyamán az átmeneti gondozásból a családjához. 
3. 4 gyermek pedig gyermekvédelmi szakellátásba került az intézményünkbıl, ez az 

jelenti, hogy a szülıvel – édesanyával - együtt anyaotthonba költöztek.  
4. A 2010. év folyamán 7 fı védelembe vett gyermek került az intézménybe vagy már 

abban a helyzetben volt, amikor az ellátása megkezdıdött. 

Korcsoport szerint: 

1.          0-3 éves kor közötti gyermek: 1 fı 
2.          4-5 éves kor közötti gyermek: 1 fı 
3.          6-13 éves kor közötti gyermek: 10 fı 
4.          14-17 éves kor közötti gyermek: 3 fı 

Idıtartam szerint: 

5. 0-3 hónap közötti idıszakra 8 gyermek volt átmeneti gondozásban. 
6. 4-6 hónap között pedig 4 gyermek vette igénybe az otthon szolgáltatásait. 
7. 7-10 hónap között 1 fı ellátása történt meg. 
8. 11-12 hónap között pedig 2 fı ellátottunk volt. 

3. Együttmőködés a jelzırendszer tagjaival 

A 2010. év folyamán a jelzırendszer tagjaival folyamatos volt a kapcsolatunk. Ennek 
eredményeként az intézmény az ellátandó gyermekekrıl már az elsı körben információkat 
kapott. 
Elsı helyen megemlítendı a helyi Gyermekjóléti Szolgálat, a helyi szociális osztály valamint 
az oktatási és nevelési intézményekkel - általános iskolákkal és óvodákkal - való közös 
együttmőködésünk. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy ezek az intézmények minden rászoruló 
gyermek szülıjét tájékoztatják a gyermekotthonos ellátásról és a napközi keretében mőködı 
felügyeleti lehetıségrıl és tanulmányi felzárkóztatásról. Sokat segítenek az intézménynek az 
általános iskolák igazgatói, osztályfınökei és a gyermekvédelmi felelısök. Meg kell említeni 
a helyi óvodákkal való szoros kapcsolatot is, hiszen ellátottaink körében az óvódás korú 
gyermekek is szerepelnek.  
Az együttmőködés pozitív tapasztalatáról számolhatok be a helyi és területi 
rendırkapitányság dolgozóival, akik már több esetben kérték segítségünket, illetve mi kértük 
az ı beavatkozásukat. Itt elsısorban olyan intézkedések esetében tudtunk együttmőködni, 
amikor a szülı családi probléma miatt helyezte el gyermekét vagy gyermekeit átmenetileg 
egy vagy két éjszakára. Ez általában a késı esti órákban történt. Egyéb problémák 
elhárításában is számíthatunk a rendıri segítségre, pl amikor késı éjszaka ittas állapotban 
érkezik látogatásra a szülı. 

Fontos a kapcsolatunk a Megyei Gyermekvédelmi Központtal is, hiszen a Gyermekek 
Átmeneti Otthona helyszínt biztosít a gyermekláthatások számára. Ennek keretében azok a 
gyermekvédelmi szakellátásban gondozott gyermekek és szüleik, akik a pásztói kistérség 
területén laknak, igénybe vehetik intézményünk újabb szolgáltatását, amely lehetıséget ad az 
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ilyen kapcsolattartásra is. Jelenleg is 8 ilyen gyermekláthatás történik az intézményben 
meghatározott idı szerint. Ilyenkor a gyermekek itt találkoznak törvényes szüleikkel a 
nevelıszülı kíséretében. 

A jelzırendszer minden tagja megkapta a szükséges tájékoztatást az intézményünk 
elérhetıségérıl, továbbá a kábeltelevízió szolgáltatók ( PTV-VTV) állomásain keresztül is 
hirdetjük a Gyermekek Átmeneti Otthonát, valamint a Családi Napközi szolgáltatást. 

4. 2011. I. negyedévi helyzetkép 

2011. I. negyedévében az átlagos kihasználtság  
Jelenleg (2011) a bent lakó 7 gyermek vonatkozásában meg kell említeni, hogy a szülı 
elégtelen lakhatási körülménye miatt 3 fı, családi konfliktus miatt 3 fı és 1 fı gyermek pedig 
a szülı indokolt távolléte miatt van átmeneti gondozásba. 
A jelenlegi ellátotti létszám vonatkozásában 6 fiúgyermek és 1 lánygyermek tartózkodik az 
otthonban. A gondozásba vett gyerekekkel együtt 1 várandós anya is az otthonban tartózkodik 
3gyermekével. İk családi konfliktus miatt kerültek az otthonba, a kistérségbıl érkeztek.  
Az intézményben jelenleg ellátott gyermekek kor szerinti meghatározásuk pedig a következı: 
1 óvódás korú, 3 általános iskolás és 3 középiskolás tanuló. 
Itt szeretném kiemelni a következı tényt, hogy az intézmény lehetısége szerint 2 fı szülıt 
(anya) láthat el együttesen a kiskorú gyermekével vagy gyermekeivel. Az utóbbi évek 
tapasztalata és megkeresése azt bizonyítja, hogy erre az ellátási formára állandó jelleggel 
szükség van.  

Jövıbeni tervek: 

A kihasználtság javítása, a bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében 
kezdeményeztük az intézmény családok átmeneti otthonává történı átminısítését, és a 
férıhelyek számának 20-ra történı emelését. 

5. A családi napközi ellátás adatai 

A családi napköziben engedélyezett férıhelyek száma: 7 fı 

A 2010. évben 11 gyermeket láttunk el a napköziben 650 gondozási napon. Az ellátott 
gyermekek átlagos száma 2010-ben 3 fı volt. A napközi felügyeletet tanítási napokon veszik 
igénybe, a gyermekek iskola utáni napközbeni felügyelete, tanulmányi felkészülése 
érdekében. Az ellátást a szülık szinte minden esetben azért kérik, mert munkahelyi 
elfoglaltságuk miatt nem tudják megoldani a gyermekek felügyeletét. 
Délelıtti napközi felügyelet során pedig a magántanuló diákokkal foglalkozunk. 
Idıbeosztásilag jól tagoltan és az eddigi mutatók szerint eredményesen történik az iskolán túli 
tanulmányi felzárkóztatás. A félévi és év végi vizsgák alkalmával errıl bizonyosodtunk meg 
az általános iskolák visszajelzéseibıl. 
A nyári idıszak alatt a kihasználtságunk erre az ellátási formára jelentısen megnıtt. Ennek 
egyik oka a szülık munkahelyi elfoglaltsága, ami nyári szünetben azt eredményezi, hogy 
gondot okoz a gyermekek felügyelete és hasznos idıtöltésének megszervezése a szülı 
részérıl. Másik oka a családi napközi nyári létszámának emelkedésére pedig a pótvizsgára 
való felkészítés valamint tanulmányi felzárkóztatás. A napközis ellátottaink az általános 
iskolai korosztályból kerülnek ki. 
A családi napközi nyári eredményessége a közös munkán alapszik, amit a helyi Gyermekjóléti 
Szolgálat alaptevékenységével segít. Minden esetben a Gyjsz és a város általános iskoláitól 
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által kapott jelzés alapján tudtunk a gyerekekkel foglalkozni. A közös nyári programok 
(strand, kirándulás, fejlesztı és sport tevékenységek) során kölcsönösen ügyeltünk az ellátás 
és felügyelet minıségére. 
Jelenleg (2011. április 12.) 4 gyermeket láttunk el a napköziben minden nap. Délelıtt 2 fı 
gyermek veszi igénybe a napközi szolgáltatását magántanulói jelleggel. Ebbıl mind a 2 fı 
gyermek az iskolával közös megállapodás alapján készül a tanulmányi vizsgákra. Továbbá 1 
fı gyermek reggeli felügyelete és óvodába való kísérése (hétköznap) add a családi napközi 
feladatán belül munkát. Egy gyermek pedig délutánonként veszi igénybe a szolgáltatást, a 
következı indok miatt: a szülı kérésére felügyeletet kap, mert dolgozik. 

Jövıbeni tervek: 

A gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthonává történı átalakítást követıen, a 
férıhelyszám emelkedése miatt, a családi napközi tárgyi feltételei nem lesznek megfelelıek. 
Ezért, valamint az alacsony kihasználtság miatt a családi napközi szolgáltatás megszüntetését 
tervezzük. 

 

IV. A Pásztó Városi Gyámhivatal 2010. éves tevékenysége 

A Pásztó Városi Gyámhivatal feladat és hatáskörét 2007. január 01. napjától a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetérıl és illetékességérıl szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. – 12. § 
rendelkezései szabják meg. A jogszabályban telepített feladatokat a gyámhivatal Pásztó 
városban és a vonzáskörzet 25 településén látja el. 
A gyámhivatal szakmai irányítását 2011. január 01.-tıl a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala látja el. 
 
A gyámhivatal szervezeti felállásban a Pásztó Város Polgármesteri Hivatal Városkörzeti 
Hatósági Osztály részeként végzi a jogszabályban meghatározott gyámhatósági feladatokat. 
Önállóan telepített jogkörben három fı ügyintézı, ügykör szerinti megosztásban, a 
szakterületre vonatkozóan önálló kiadmányozási joggal látja el a gyámhivatali feladatokat. 
Ügykezelı hiányában az ügyintézı látja el az ügykezelı feladatokat is (faxol, iratot másol, 
iktat, postáz, fénymásol stb.). 
 
A gyámhivatal tárgyi feltételei nem tökéletesek, a munkavégzéshez két iroda áll 
rendelkezésre, nincs tárgyalóhelyiség, ami maradéktalanul nem biztosítja a nyugodt, pontos, 
gyors munkavégzéshez szükséges körülményeket.  
 
Az irodai bútorok és a számítógépek biztosítják az ügyintézık hatékony, pontos, gyors 
ügyintézését.  A gyámhivatal egyéb eszközellátottsága hiányos, szükség lenne egy kisebb 
teljesítményő fénymásolóra, iratmegsemmisítıre, FAX-os telefonra. 
 
A gyámhivatal 2010. évi ügyiratforgalma 2825, ebbıl fıszámon 492, alszámon 2333. Az 
elmúlt évhez viszonyítva az ügyiratforgalom 16 %-al emelkedett. A gyámhivatal 2010. évben 
579 érdemi döntést és 841 végzést hozott. A döntések ellen jogorvoslati kérelem egy esetben 
volt, amit a II. fokú döntés elıtt az ügyfél visszavont. Ezen tény az ügyfelek 
megelégedettségének jelzése, illetve a jogalkalmazás során színvonalas szakmai 
munkavégzést tükröz. 
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A hatályos jogszabályban elıírt törvényes elintézési határidı 22 munkanap, ami az 
ügyintézésben valamennyi ügykör területén megtartott volt. 
 
A 2009. október 1.-tıl hatályos Ket. rendelkezések értelmében jelentısen megnıtt a 
gyámhivatali eljárások során hozott végzések száma. A Ket. a végzések tartalmi 
követelményeit kötelezıen elıírja, amire több idıt kell fordítani, mint egy udvarias hangú 
levél elkészítésére. 
 
A gyámhivatal feladatai ellátásában változatlanul jól kiépített kapcsolatrendszerrel 
együttmőködve dolgozik. A munkavégzésben elengedhetetlen a jó együttmőködés a teljesség 
igénye nélkül, pl. a szakszolgálatokkal és azok intézményeivel, jegyzıi hatáskörökkel, 
gyermekjóléti szolgálatokkal, gyermekjogi, betegjogi képviselıkkel, ügyvédekkel, 
bíróságokkal, ítélıtáblával, ügyészséggel, közjegyzıvel, önálló bírósági végrehajtókkal stb. 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
Salgótarjáni Kirendeltsége 2010. évben célellenırzés keretében vizsgálta az örökbefogadási 
ügyeket, a speciális szükséglető gyermekeket, az átmeneti neveltek lakcímbejelentését, az 
ideiglenes hatályú elhelyezést, a két évet meghaladó eredménytelen védelembe vételt, a szülıi 
felügyeleti jog megszüntetést, a nevelésben lévı gyermekek által okozott kár megtérítése 
ügyeket. 
 
A Nógrád Megyei Fıügyészség célvizsgálatot tartott a gyermektartásdíj állam általi 
megelılegezés ügykört illetıen. A vizsgálatok összességében megállapították, hogy a 
gyámügyi ügyintézés törvényes és megalapozott.  
 
A Pásztó Városi Gyámhivatal a beszámolási idıszakban feladatai ellátásában a gyámhatósági 
munkára érvényes hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelıen, a tényállás alapos, 
mindenre kiterjedı feltárásával tevékenykedett, illetve hozta meg döntéseit. 
 
 
V. Beszámoló a jegyzıi hatáskörő gyámügyi igazgatásról: 
 
1. Pénzbeni és természetbeni ellátások  

 
A település demográfiai mutatója 0-18 éves korosztályról: 
 

Kor Fı 
0-2 éves 177  
3-5 éves 228  
6-14 éves 802 
15-18 éves 448 

 
2010. évben átlagosan 472 kk. gyermek és 47 nagykorú gyermek részesült rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, mely nem pénzbeli támogatás. Fenti természetbeni 
támogatási formában részesülık 36% a 7-14 éves korosztályba, 29 % a 0-6 éves korosztályba, 
26 % a 15-18 éves korosztályba, míg a fennmaradó rész 9% a 18 év feletti korosztályba 
tartozik.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık közül 2010. július hónapban 503 
gyermek volt jogosult a törvényben elıírt egyszeri pénzbeli támogatásra, melynek összege – 
gyermekenként 5.800 Ft. – összesen 2.917.400 Ft., valamint 2010. november hónapban 
szintén ebben a támogatási formában 534 gyermek 3.097.200 Ft-os összegben. Ez a támogatás 
teljes egészében állami pénz.  
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Továbbá a nyár folyamán 2010.06.16 – 2010.08.31. közötti idıszakban szintén a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülık közül 102 fı gyermek vett részt a nyári 
gyermekétkeztetésben rászorultsági alapon, amelynek összege összesen 2.037.960 Ft., szintén 
állami pénzbıl valósult meg. 
Az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és a szülıi 
felügyeletet gyakorló szülı(i) nyilatkozik(nak)  arról, hogy gyermekének 3 éves koráig 
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, 
óvodáztatási támogatásra jogosult. 
A  támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, további feltétel még a rendszeres óvodába járás. 
A támogatás összege elsı alkalommal 20.000.-  a továbbiakban 10.000 Ft. Évente két 
alkalommal részesülhetnek e támogatási formában.  
2010. júniusában 2 fı, 2010. decemberében 5 fı részesült a támogatásban. 
A jogosultsági feltételek fennállása esetén a gyermek tankötelezettségének megkezdéséig 
jogosult a megállapított támogatásra. 
Elutasított kérelmek száma: 9. Az elutasítás oka az óvoda igazolása alapján nem feleltek meg 
a feltételeknek. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 415 fı részesült. A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra fordított összeg 2010. évben 1.721.300 Ft.  
Ebbıl az összegbıl természetbeni juttatásként adott támogatás összege 498.000 Ft.  
Természetbeni juttatásként adott támogatás az elsı osztályos gyermekek részére juttatott 
tanszercsomag, térítési díj hátralékok rendezése, rászorult családoknak karácsonyi 
élelmiszercsomag formájában valósult meg.  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt benyújtott kérelem 11 esetben került 
elutasításra magasabb egy fıre jutó havi nettó jövedelem miatt.  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem 12 alkalommal lett elutasítva, szintén 
magasabb egy  fıre jutó havi nettó jövedelem miatt, illetve a helyi rendelet szerint nyújtható 
támogatási összeget meghaladó támogatás miatt.  
 
 A gyermekétkeztetést az oktatási intézmények (iskola, óvoda) bonyolítják. A 
kedvezményben részesülık száma: 519 fı (átlagosan)   
A kedvezményt az egy fıre jutó havi nettó jövedelem alapján lehet megállapítani. Ha a 
gyermeket egyedülálló szülı gondozza, a gyermek tartós beteg, a gyermek nagykorúvá vált, 
akkor az öregségi nyugdíjminimum 140 %-át - azaz 2010-ben 39.900 Ft-ot - egyéb esetben a 
130 %-át - azaz 2010-ben 37.050 Ft-ot – nem haladhatja meg az egy fıre jutó havi nettó 
jövedelem.  
A kérelmek oka egyértelmően az alacsony jövedelem a családokban.  
 
2. Beszámoló a jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekrıl: 
 
Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges ellátás nem biztosított 
és a helyzet a gyermek fejlıdését veszélyezteti a jegyzı a veszélyeztetettség mértékétıl 
függıen hatósági intézkedést tesz. 
A jegyzıi hatósági intézkedések megtétele elıtt fontos, kiemelt szerepe van a 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódóan a jelzırendszer tagjainak abban az esetben, ha a 
gyermek veszélyeztetettségét észlelik, illetve a veszélyeztetettség megelızése, megszüntetése 
szükséges.  
2010. évben a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 157 fı. Az okok közül 
kiemelkedı az anyagiak miatt veszélyeztetettek, akik aránya 68 %, míg környezeti és 
magatartásbeli okból ez az arány 22 % egészségügyi okból (lakáskörülmények miatt) 
veszélyeztetettek aránya 10%.  
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Védelembe vételi eljárásra 29 esetben került sor, elsısorban szabálysértések elkövetése 
miatti jelzések kapcsán (tankötelezettség elmulasztás, engedély nélküli vezetés, garázdaság, 
stb.), valamint 3 esetben családtag bejelentésére indult eljárás. A jelzések a szabálysértési 
elıadótól, rendırségtıl érkeztek. 14 esetben végzéssel megszüntette az eljárást a 
gyámhatóság, mivel a szabálysértést elkövetett kiskorúak, illetve a bejelentések kapcsán 
érintett gyermekek, a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat jelzése szerint nem 
veszélyeztetettek, így hatósági intézkedésre nem volt szükség. 
15 esetben a védelembe vételi eljárás során, tárgyalás megtartására is sor került, melyen részt 
vett az érintett kiskorú, a törvényes képviselıje, a családgondozó, valamint esetenként az 
oktatási intézmény képviselıje, illetve védını.  
Védelembe vétel, illetve védelembe vétel fenntartás 8 esetben történt, ami 12 kiskorú 
gyermeket érintett. 
- 3 gyermek esetében a tankötelezettség elmulasztása miatt,  
- 7 gyermek esetében a nem megfelelı higiénia, rossz lakáskörülmények miatt, 
- 1 gyermek esetében a gyermek magatartása miatt, 
- 1 gyermek esetében tankötelezettség elmulasztása miatt került sor védelembe vételre, 
valamint az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. 
Védelembe vétel megszüntetés 7 esetben történt, mely 10 gyermeket érintett, mivel a 
védelembe vétel okául szolgáló veszélyeztetı körülmények megszőntek. 
A 18 éves korig tartó tankötelezettség miatt egyre több probléma van az igazolatlan órai 
mulasztások miatt, mely elsısorban a 14 év feletti gyermekeket érinti. A gyámhatósághoz sok 
megkeresés érkezik az oktatási intézményektıl, valamint a szabálysértési hatóságtól. 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a  
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 
hátrányos helyzető gyermekek tankötelezettség – teljesítésének elımozdítása és a szülıi 
felelısség erısítése érdekében módosult. 
A tankötelezettség mulasztásával összefüggı rendelkezések értelmében, a tanköteles gyermek 
10 óra igazolatlan hiányzását követıen, az oktatási intézmény igazgatójának jelzése után a 
jegyzı végzéssel felhívja a szülı figyelmét, az 50 órát meghaladó hiányzás 
következményeire. 
2010. szeptember 16 – december 31. közötti idıszakban, a gyámhatóság ilyen jellegő végzést 
11 esetben hozott. 
Amennyiben az igazolatlan hiányzások óraszáma eléri az ötvenet, az iskoláztatási támogatás 
folyósításának felfüggesztését és védelembe vétel alatt nem álló gyermek esetében, a 
védelembe vételt mérlegelés nélkül, kötelezıen el kell rendelni. 
2010-ben 1 alkalommal hozott határozatot az I. fokú gyámhatóság, 50 órát meghaladó 
mulasztás miatt. 
2010.12.31-én az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek létszáma 8 fı. Tárgyévben a 
jegyzı által felvett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat száma: 0.  
2010. évben a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§. c) pontja alapján 
gyámsági/gondnoksági leltár felvétel 7 esetben történt.  
Jegyzı feladata a 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet 12/4.§-a alapján a hátrányos helyzető illetve 
halmozottan hátrányos helyzető gyermekek és tanulók nyilvántartása, ami a védelembevétel 
elrendelésérıl, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejőleg készített tájékoztatás és adatlap 
kitöltés alapján történhet.  
A védelembe vett, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek akkor 
minısül halmozottan hátrányos helyzetőnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. 2010. december 31-én az 
összesített adatlapok szerint a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma: 109 fı.  
 



 18 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok jobb ellátását segíti elı ezen feladatok 
ellátására kötelezettek, illetve érintettek közötti kapcsolaterısítés. A jelzırendszer tagjainak 
megfelelı idıbeli jelzése, kérése – ami az utóbbi idıben mindinkább jellemzıbb – a 
megelızés fontos eszközévé vált.  
A Pásztói Rendırkapitányság, valamint Pásztó Város Jegyzıje és Pásztó Város Gyámhivatala 
között a családon belüli erıszak kezelésével, megelızésével és a kiskorúak védelmével 
kapcsolatos feladatok végrehajtására létrejött együttmőködési megállapodás a gyámügy 
kiemelt területén segítette elı az eredményes munkavégzést.  
A Pásztói Polgárırség fı feladatai között határozta meg egyebek mellett a gyermek és ifjúság 
védelmét a fejlıdésükre káros hatásoktól.  
 
Bőnmegelızési feladatok 
 
Rendırség által a gyermekjóléti szolgálat felé jelzett szabálysértések száma 2010 évben: 10 
eset – közlekedési szabálysértés (engedély nélküli vezetés) illetve garázdaság volt. 
A 10 gyermek közül a szolgálat 7 gyermeknél ítélte meg úgy, hogy az alapellátás keretein 
belül gondozás szükséges. Gyermekek sérelmére illetve gyermekek által elkövetett 
bőncselekmény 2010. évben nem történt. 
Kábítószerrel kapcsolatos bőncselekményrıl 2010-ben 1 alkalommal kaptunk jelzést. 
A Pásztói Rendırkapitányság, valamint Pásztó Város Jegyzıje és Gyámhivatala közt létrejött 
„A családon belüli erıszak kezelésével, megelızésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról” létrejött megállapodás szerint a rendırhatóság akkor is jelzéssel él, 
ha a családon belüli erıszaknak a gyermek „csak” tanúja volt.  
A Pásztói Rendırkaptányság a DADA program keretében a település általános iskoláiban a 3. 
osztályos és 7. osztályos gyermekeknek a korukat érintı és koruknak megfelelı 
bőnmegelızési, drogprevenciós, közlekedés-biztonsági elıadásokat tartott.  
A Pásztói Rendırkapitányság az ÁLLAMPOLGÁR + RENDİRSÉG = PARTNER program 
keretén belül „bőnmegelızési tábort” rendezett 2010. július 19. és július 23. között. A 
program célja a jövı rendıri képének kialakítása volt helyi viszonylatban, a lakosok 
szubjektív biztonságérzetének növelése, preventív tevékenység, az áldozattá válás 
megelızése, „közösségi bőnmegelızés, mint össztársadalmi feladat” szemléletmód 
kialakítása. A tábor programja részben a D.A.D.A. programra épül, valamint igyekszik 
kiaknázni a helyi Közbiztonsági Egyeztetı Fórum kapcsán kötött együttmőködési 
megállapodások adta lehetıségeket. 
Összesen 53, hat és tizenhárom év közötti gyermek vett részt a táborozásban. 
 
Civil szervezetek a  feladatellátásban  
 
2006. június 3-án nyitotta meg a kapuit Pásztón a Mővelıdési Központban a Pásztói Ifjúsági 
Klub (PIK). 
A PIK a pásztói és városrészi fiatalok délutáni, hétvégi szabadidejének eltöltésében nyújt 
segítséget. Hétközben kb. 100-120 gyermek és fiatal veszi igénybe az intézményt amatır 
csoportok, klubok tagjaként. Ifjúsági Mőhely, Film Klub, Harry Potter Klub, stb. mőködik a 
keretein belül. Programjaik között szerepel Duma Party (fiatalokat érintı  általános kérdések), 
Mikulás Party, Activity Bajnokság, Kreatív Est, Zenei Vetélkedı, Filmes vetélkedı. 
A PIK-ben új lehetıség a „HELP-tanulást segítı program”, mely a felsı tagozatosok 
korrepetálását tőzte ki célul minden tantárgyból. 
A Kölyök vár program keretein belül kézmőves foglalkozás, vetélkedık,  társasjáték, biliárd, 
csocsó, internet, stb. is lehetıség nyílik a gyermekek részére a hasznos idıtöltésre. A 
programok egészen az óvodás korú gyermekektıl a középiskolás fiatalokig minden igényt 
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kielégítenek. A PIK fontos szerepet játszik a gyermekek értékrendjének kialakításában, 
valamint  a szabadidejük tartalmas, élményekkel teli eltöltésében.  
 
 A 2010. március 3-án megtartott Helyi Közbiztonsági Egyeztetı Fórumon megállapodtak 
abban, hogy még nagyobb szerep hárul a fórum tagjaira a közbiztonság javítását szolgáló 
információk áramlásában, cseréjében, a bőn- és baleset-megelızési tevékenységben, az ilyen 
jellegő programok folytatásában. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Város Önkormányzata megtárgyalta a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának értékelésérıl szóló elıterjesztést, azt elfogadja és annak alapján az 
alábbi feladatokat határozza meg. 
 
1. A gyermekjóléti alapellátás intézményei a jövıben is szervezzenek 

csoportfoglalkozásokat célzott témákban, célzott problémák mentén. (pl. 
csoportfoglalkozás „lógós” gyermekekkel, hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatása 
„Tanodai” keretek között) 
 

2. Folytassák a nyári szabadidıs táborok szervezését.   
 

3. A gyermekjóléti alapellátás intézményei évente több alkalommal is szervezzenek 
szakmaközi jelzırendszeri megbeszéléseket. A találkozók témája az ellátási területen 
aktuálisan megjelenı problémákra fókuszáljon. Kábítószer témában több szakmaközi 
esetmegbeszélés szervezése szükséges, hiszen több gondozott gyermeknél is felmerült a 
kábítószer mint probléma. 

Felelıs: szöveg szerint 
Határidı: folyamatosan 
 
4. E határozat hatályba lépésével egyidejőleg a 142/2010.(V.27) számú határozat hatályát 

veszti. 
 
 

 
 

 
Bartus László 

Intézményirányítási és 
Szociális Osztály Vezetıje 

 

 
Szabóné Bózsár Éva 

Városkörzeti Hatósági 
Osztály Vezetıje 

 

 
Odlerné Tiszovszki Mária 

Területi Gondozási Központ 
Vezetıje 

 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr.Tasi Borbála 
Címzetes fıjegyzı 


