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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. /6/ 
bekezdése alapján a Képviselő-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 előírja a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi 
követelményeit. 
 
Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 174/2009. (V.28.) számú 
határozat végrehajtásáról 
 
1.; A védőnői szolgálat – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – továbbra is tartson 
felvilágosító előadásokat az oktatási intézményekben. 
A védőnői szolgálattal folyamatos az együttműködés, az érintett korosztály számára, az 
osztályfőnöki órák keretén belül a felvilágosító előadások elérhetőek. 
Javaslatunkra több serdülőkorú gyermek kereste már fel egyénenként is a védőnői tanácsadót. 
 
2.; A védőnői szolgálat – a családgondozókkal együttműködve – folytassa a közös 
családlátogatásokat a segítségre szoruló családoknál, melynek keretében adjanak életviteli, 
életmódbeli tanácsokat és tájékoztatást a gyermekek nevelését, oktatását segítő 
szolgáltatásokról, ellátásokról. 
A 2009- es év folyamán 12 gyermek esetében érkezett jelzés a védőnői szolgálattól a 
gyermekjóléti szolgálathoz. A jelzéseket követően a védőnővel közösen kerestük fel az 
érintett gyermekek családját.  
A közös családlátogatások alkalmával a gyermekek egészségét is érintő, életviteli tanácsadást  
nyújtottunk.  
 
3.; A gyermekek átmeneti otthona – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – keressen 
pályázati támogatásokat gyermekek nyári táboroztatásához, a gyermekek szabadidejének 
hasznos eltöltése és az intézmény nyári kihasználtságának javítása érdekében. 
A feladat meghatározásnak eleget téve a gyermekjóléti szolgálat 2009. évben 12 gyermek 
esetében kezdeményezte a családi napközi szolgáltatás igénybevételét, a gyermek tanulási 
nehézségeinek segítése, illetve a gyermek felügyelete céljából.  
Két család esetben – a fennálló krízishelyzetre való tekintettel – kezdeményezte a gyermekek 
bentlakásos, intézményi elhelyezését is. 
A nyáron szervezett szabadidős programunkban 46 gyermek vett részt.  
 
 
I. Beszámoló a Pásztói Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi működéséről 
 
Pásztó városban a Gyermekjóléti Szolgálat a Területi Gondozási Központ 
intézményegységeként, a Családsegítő Szolgálathoz integrálva működik. A Gyermekjóléti 
Szolgálat önálló szakmai egységként látja el munkáját. 2009. október 1-től Kistérségi 
Társulás keretében látja el a feladatokat. Az intézmény gesztortelepülése Pásztó város, 2009. 
október elsejétől gyermekjóléti szolgáltatást összesen 8 településen látunk el. 
  
1997. évi XXXI. törvény 39.§ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”  
 
 
A szolgálat személyi és tárgyi feltételei 
 
A gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámait és minimum 
normáit a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet szabályozza.  
A szolgálat személyi feltételei megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.  
A városban a családgondozói feladatokat 2 főállású családgondozó és egy 4 órában 
foglalkoztatott asszisztens látja el.  

- 1 fő szakvizsgázott szociális munkás 
- 1 fő szociális munkás 

Egy nagyobb irodahelyiség áll rendelkezésre, ahol a családgondozók dolgozhatnak irodai 
munkájuk során, számítógép (Internet elérhetőséggel), telefonvonal, fax segíti munkánkat. Az 
iroda mellett egy interjúszobában van lehetőség a kliensekkel történő beszélgetésre.  
 
Szakmai tevékenységünk 
 
 A szolgálat működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére 
épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést. 
 
 
Gondozási feladatok: 

a) Alapellátásban történő gondozás:  Önkéntesen veszi igénybe a lakosság vagy  
jelzés esetén a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családdal és felkínálja a 
szolgálat segítségét. Ha a család elfogadja a segítséget, elindul a családgondozás, 
megállapodás kötése, melyben a kliens és a családgondozó is feladatot vállal  a 
probléma megoldása érdekében. 

b) Védelembe vétel: Ha nem fogadja el a család a szolgálat segítségét, akkor a 
gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a gyámhatóság felé a gyermek védelembe 
vételére. A gyámhatóság határozatban rendeli el a családgondozást, a szolgáltatás 
igénybevételét, a szolgálattal való együttműködést.  

c) Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti családjában végez 
családgondozást.  Segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy személyükben, 
életvitelükben, változtatni tudjanak, hogy meg tudják teremteni a megfelelő 
lakáskörülményeket és anyagi biztonságot, hogy gyermekeiket ismét saját 
családjukban nevelhessék. 

d) Utógondozás: átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal 
legalább egy év időtartamra elrendeli  a gyermek  utógondozását. Célja, hogy 
elősegítse a gyermek családi környezetébe való visszailleszkedését.  
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2009. évi gondozott gyermekek száma gondozási típus, kor szerinti megoszlásban. 
 
 

Életkor Alapellátáson belül 
gondozott Védelembe vett Utógondozott –

szakellátásból kikerült 
0- 5 év 19 3 0 
6- 13 év 35 7 1 
14- 17 év között 40 5 2 
Összesen: 94 15 3 
 
 
A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat 
hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.  
Ezen kívül foglalkozunk olyan problémákkal is – regisztrált esetek -, melyek nem igénylik az 
alapellátásba vételt. Ez esetben tanácsadással, információnyújtással, közvetítéssel, mentális 
gondozással segítjük a családot a gyermekvédelmi problémák megoldásában. 
 
Az év folyamán 15 új védelembe vétel történt, melynek okai: csavargás, nagyszámú 
igazolatlan mulasztás, magatartási problémák, gyermekkorú érintettsége bűnelkövetésben, a 
szülő elhanyagoló nevelési stílusa, szülők közötti konfliktusos viszony, felhalmozott 
közüzemi hátralékok, eladósodás.  
A védelembe vételt évente felülvizsgáljuk, ilyenkor a családgondozó részt vesz a 
felülvizsgálati tárgyaláson.  
 
A jegyzői gyámhatóság 30 esetben kért véleményt a Gyermekjóléti Szolgálattól kiskorú 
veszélyeztetettsége ügyében. Az esetek igen nagy része szabálysértési ügy, kisebb fokú 
szabálysértés elkövetése ügyében, illetve igazolatlan mulasztás, vagy magatartási probléma, 
szülő nem megfelelő nevelési stílusa. Ezekben az esetekben is részt vesz a családgondozó a 
tárgyaláson, ahol a család is megjelenik.  
 
 
Jelzések megoszlása a jelzőrendszer tagjai szerint Pásztó városban: 
 
A gyermekjóléti szolgálatnak törvényben meghatározott feladata a veszélyeztetettséget 
észlelő – és jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszeri tagoktól írásban fogadjuk a 
jelzéseket. Tapasztalatunk, hogy a közoktatási intézmények a jelzőrendszer leghangsúlyosabb 
tagjai, elsősorban igazolatlan mulasztások miatt jeleznek felénk.  
 
 

Jelzőrendszer tagja Jelzések száma 
Védőnő 12 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 0 
Közoktatási intézmény 58 
Rendőrség 16 
Áldozatsegítés, pártfogó felügyelői szolgálat 3 
Állampolgár 8 
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A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben szabályozott magántanulóság 
véleményezésére 7 alkalommal került sor, általános iskolás gyermeket érintően 2 esetben, 
illetve középiskolás gyermeket érintően 5 esetben. Az iskoláknak a szolgálat javaslatát be kell 
szerezni, azonban nem kötelező érvényű elfogadni, ez minden esetben az iskola igazgatójának 
döntésén múlik.  
Az előző évhez képest a jelzések száma igen jelentősen nőtt, hiszen 2009-ben közoktatási 
intézmény részéről 58 esetben történt jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé.  
A számottevő különbség a tankötelezettség 18 éves korra történő felemelésének hatásával 
magyarázható, bár a társadalomban észlelhető gazdasági és értékrendbeli válság is egyre 
inkább közrejátszik a gyermekek veszélyeztetésében. 
 
Gyakori eset, hogy a családok lakhatási krízisbe kerülnek, ilyen esetekben megoldást jelenthet 
a – szintén a Területi Gondozási Központ szervezeti keretén belül működő - Gyermekek 
Átmeneti Otthona. Az intézmény szakmai vezetője a Gyermekjóléti Szolgálattól véleményt 
kér a család helyzetéről, hiszen gyakori hogy a szolgálat látókörében már megjelent a család, 
esetleg gondozásban is van. Erre az elmúlt évben 4 pásztói lakóhellyel rendelkező család 
esetében került sor.  
 
 
A felmerülő problémákról 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozói munkájuk során hátrányos és veszélyeztetett 
gyermekekkel találkoznak. A gyermekek veszélyeztetettségének okai egyrészt a családok 
anyagi helyzetére vezethetők vissza. Sokan küzdenek anyagi problémákkal.  A mindennapos 
megélhetési gondok miatt a családok túlzott mértékben vállalnak kölcsönöket, mert azt hiszik 
így könnyebb lesz az életük, de az anyagi bizonytalanság csak tovább fokozódik. Közüzemi 
számláikat nem tudják fizetni, így a szolgáltatások  sok esetben kikapcsolásra kerülnek.    
Nagyon sok családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, veszekedés, amelyeknek 
folyamatos szemtanúi illetve résztvevői a családban élő gyermekek. Ilyenkor elsősorban a 
szülők között folynak viták, de gyakran a gyermekek másodlagos áldozatokká válnak. 
 A családi viszályoknak gyakran kiváltó oka az alkoholos befolyásoltság, melynek  gyakori 
következménye az agresszív viselkedés, a gyermekbántalmazás.  A gyermekbántalmazás 
minden formája  károsan befolyásolja az egészséges személyiségfejlődést.  
Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. A családgondozás hatására 
némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál területén, de még mindig előfordulnak olyan 
tanulók, akik kötelezettségeiket időnként megszegik. 
Egyre inkább jelen vannak a  deviáns viselkedésű gyermekek, melynek hátterében gyakran a 
szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja áll. Magatartási problémák 
miatt a gyámhatóság  az elmúlt évben a védelembe vétel felülvizsgálatakor 12 gyermek 
védelembe vételét tartotta fent. A problémát fokozza ezeknél a gyerekeknél, hogy a szülők 
nem következetesek, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly 
akadályokba ütközik. 
 
 
 
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma Pásztó városban 
 

Megnevezés Tevékenység száma 
Információnyújtás 211 
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Tanácsadás 253 
Segítő beszélgetés 270 
Hivatalos ügyekben való közreműködés 147 
Családlátogatás 209 
Közvetítés más szolgáltatásba 43 
Elhelyezési értekezleten való részvétel 0 
Adományozás 66 
Konfliktuskezelés 52 
Szakmaközi megbeszélés 70 
Esetkonferencia 62 
Összesen 1383 

 
A gondozott családokkal a kapcsolattartás leginkább családlátogatás formájában valósul meg. 
A családgondozás során leggyakrabban előforduló problématípusok: anyagi, 
gyermeknevelési, igazolatlan mulasztások, kapcsolati problémák. 
 
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Pásztó városban: 
 

Megnevezés Kezelt problémák száma 
Anyagi 46 
Gyermeknevelési 45 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési
nehézség 49 

Magatartászavar, teljesítményzavar 30 
Családi konfliktus 21 
Szülők vagy család életvitele 31 
Szülői elhanyagolás 6 
Családon belüli bántalmazás 8 
Fogyatékosság, retardáció 6 
Szenvedélybetegség 4 
Összesen 246 

 
 
Az intézmény kapcsolatrendszere: 
 
A családgondozói munka folyamatos együttműködést, együttgondolkodást igényel 
valamennyi feladat, valamennyi gondozott család, hozzánk forduló ügyfél vonatkozásában. 
Ez az együttmunkálkodás a tavalyi év folyamán is jellemezte tevékenységünket. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is rendszeres kapcsolatban vagyunk, 
együttműködésünk elsősorban a cigánygyerekek óvodáztatásában és iskoláztatásában 
elengedhetetlen. Egy-egy család esetében telefonon és személyesen is konzultálunk, 
esetmegbeszéléseinken részt vesznek.  
 
 
Szabadidős programok: 
 
A nyári időszakban alkalmunk nyílt a helyi  Vízmű és Polgármesteri Hivatal támogatásával 
arra, hogy a városban élő hátrányos helyzetű gyermekek számára ún. strandnapokat 
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szervezzünk, melyek alkalmával ezek a gyermekek is eljuthattak a helyi Városi Strandra. A 
nyár folyamán felügyeletünk alatt 46 gyermek egy-egy napját tudtuk kissé örömtelibbé tenni. 
 
A Városi Rendőrkapitányság által szervezett Bűnmegelőzési Tábor lebonyolításában is 
közreműködtünk, melynek keretében 25 gyermek ismerkedhetett meg a Rendőrség 
munkájával. 
 
A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatása a kapcsolattartási ügyelet, melynek 
megvalósulásában közvetítő szerepünk van a helyi Gyermekek Átmeneti Otthona felé.  
 
Képzés, továbbképzés, szupervízió: 
 
Családgondozóink lehetőségünkhöz mérten részt vesznek szakmai továbbképzéseken és 
konferenciákon.  
Civil szervezetekkel való együttműködés: 
Rendszeres, kapcsolatban állunk több civil szervezettel: Vöröskereszt, Máltai 
Szeretetszolgálat, – a kapcsolat elsősorban az általuk felajánlott adományok közvetítésében 
jelenik meg, a célcsoport kiválasztásában kérték segítségünket.  
 
 Jövőbeni célok, feladatok: 
- A magatartási problémával küzdő gyermekek iskoláztatása nem megoldott a városban, 

ennek következménye a magántanulók számának növekedése. Ebben nagy segítséget 
jelentenének a fejlesztőpedagógusok.  

- A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés tovább erősödött. Az esetfeldolgozó 
szakmaközi megbeszélés sikeresnek bizonyult, ezért terveink szerint gyakrabban 
összehívjuk jelzőrendszeri tagjainkat közös problémáink megvitatására.  
A tanácskozások jó hatással vannak a szakmai kapcsolatok építésére, valamint 
személyes fejlődésünkre is szolgálnak 

- A probléma típusok megoszlását áttekintve szembetűnő, hogy az igazolatlan iskolai 
mulasztásos esetek száma egyre több. Feladatunk lehet ebben az esetben minél 
hamarabb belépni a család életébe, ami a jelzőrendszeri tagokkal még szorosabb 
együttműködést igényel.  

Az iskolai igazolatlan hiányzások csökkentése érdekében még intenzívebb együttműködés 
szükséges a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal (szülők felvilágosítása, meggyőzése, közös 
családlátogatások) a prevenció érdekében 
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Gyermekek Átmeneti Otthona 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 28-i ülésén 174/2009. 
/V.28./ számon a következőket határozta meg a Gyermekek Átmeneti Otthona működésének 
hatékonysága érdekében: 

- „A gyermekek átmeneti otthona – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – 
keressen pályázati támogatásokat gyermekek nyári táboroztatásához, a gyermekek 
szabadidejének hasznos eltöltése és az intézmény nyári kihasználtságának javítása 
érdekében.” 

A 2009. év folyamán a vezető családgondozóval együttműködve felhívtuk a szülők figyelmét, 
hogy a nyári szünet idejére a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásai igénybe vehetők. 
Legfőbbképp a családi napközi keretén belül létező lehetőségekre: nyári felügyelet, nappali 
játszóház, strand nap, iskolai pótvizsgákra való felkészítés és felzárkóztatás.  
Az oktatási intézményekkel együttműködve szórólapon tájékoztattuk a szülőket, hogy akinek 
erre igénye és lehetősége adódik, folyamatosan kérheti a szolgáltatást.  

Így a 2009. év nyári hónapjaiban sikerült 2 alkalommal is a helyi strandon egy-egy 
napot eltölteni nevelő felügyeletével összesen 20 gyermeknek. 

A családi napközi keretén belül folyamatos volt a tanulmányi felzárkóztatás a nyári 
hónapok ideje alatt. Ezen idő folyamán a gyermekek megszervezett felügyelet mellett 
tanulhattak, és persze szabadidős tevékenységekkel is hasznosan töltötték el napjaikat. Az 
iskolákból visszaérkező válaszok pozitív eredményről tanúskodtak, ami azt jelenti, hogy azok 
a tanulók, akik a pótvizsgákra készültek sikeresen letették a vizsgát a nyár végén.   

A 2010. év (nyári hónapok) feladatai közt szerepel továbbra a fentebb felsorolt célok 
megvalósítása és a feladatok bővítése. 

 
 
1. Az Intézmény működése 
A Gyermekek Átmeneti Otthona a személyes gondoskodás keretében gyermekjóléti 
alapellátást nyújtó, átmeneti gondozást biztosító intézmény. 
Az intézmény fenntartó szerve: Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 

A Gyermekek Átmeneti Otthona a Területi Gondozási Központ keretein belül, önálló 
szervezeti egységeként működik, feladatait a szakmai vezető közvetlen irányítása mellett 
valósítja meg. 
Az intézmény működési területe: Nógrád megye területe 
Az intézmény alapelvei: 

Munkája során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben 
elismert gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával jár el. 
A rendelkezésre álló minden eszközzel elősegíti a gyermekek védelmét és jogaik biztosítását. 

Tevékenysége során a gyermek érdekében együttműködik a családdal, a 
Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermeket körülvevő intézményhálóval, elősegíti a gyermek 
családban történő nevelkedését. 
Minden helyzetben tiszteletben tartja a gyermek és a szülő emberi méltóságát. 

Munkája során – a nemhez, nemzethez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való 
tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, 
cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága miatt, valamint a gyermekvédelmi 
gondoskodásba kerülés alapján – tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 
Az intézmény célja, feladata: 
1. Az intézmény Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2005./I.31./ sz. 
határozatában rögzített alapító okirata szerint működik a gyermekek védelméről és a 
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gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a végrehajtási rendeletek előírásai 
alapján. 
2. Az intézmény célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályozott 
szülő gondoskodását. 
3. Az intézmény feladata, hogy ideiglenes jelleggel teljes körű ellátást biztosítson azoknak a 
családban élő gyermekeknek, akik a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, 
indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül 
maradtak, lakhatás nélkül maradnának. 
4. A teljes körű ellátás keretében gondoskodni kell a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlődének elősegítéséről; az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek 
megfelelő étkeztetéséről; ruházattal való ellátásáról; mentálhigiénés és egészségügyi 
ellátásáról; gondozásáról, neveléséről; lakhatásáról. 
5. A Gyermekek Átmeneti Otthona segítséget nyújt a gyermek családjába történő 
visszatéréséhez, ennek érdekében együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, és minden 
más e célt szolgáló intézménnyel. 
 
Az ellátottak köre 
A Nógrád megyében élő, családban nevelkedő, de onnan a szülő kérésére vagy 
beleegyezésével átmenetileg kikerülő 3 – 18 éves korú gyermekek. Nem vehetők fel az 
intézménybe a sajátos igényű gyermekek. 
A férőhelyek száma: 12 fő 
Az intézmény egyidejűleg maximum 2 fő otthontalanná vált szülő elhelyezését tudja 
biztosítani. 
 
Személyi feltételek: 
 
Beosztásuk       Végzettségük 
Szakmai vezető   1 fő   teológus, tanár 
Nevelő                                      2 fő   pedagógus 
Gyermekvédelmi asszisztens             1 fő   gyermek- és ifj.véd. asszisztens 
Gyermekfelügyelő                         1 fő   dajka 
Gy.védelmi ügyintéző-gy.felügyelő 1 fő   szociális asszisztens, 
csecsemő és gyermekgondozó 
 
Az intézmény megszakítás nélküli munkarendben, folyamatos nyitva tartással üzemel. 

A Gyermekek Átmeneti Otthona foglalkoztat heti 10 órában pszichológust. 
A 2009-ben gyesről visszaérkező kollégával bővült a dolgozók létszáma, aki 

Gyermekfelügyelői munkát végez. 
A 2010-es évben pedig egy dolgozó nyugdíjba vonul, aki nevelői munkát látott el. 

Tárgyi feltételek: 
Az intézmény korszerű berendezésekkel van felszerelve: 

- 4 szoba található a gyermekek részére, amelyek 3 ágyasak. 
- 1 betegszoba, 
- 1 tágas társalgó, 
- 1 iroda helység, 
- 1 ügyeleti szoba a nevelők és gyermekfelügyelők részére, 
- 1 mosókonyha, 
- 1 étkező, 
- 1 melegítő konyha található az épületen belül. 

A gyermekek igényeink megfelelően használható tárgyak: 
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Játékok: ping-pong asztal, darts, csocsó, társasjátékok stb. 
Tanuláshoz szükséges eszközök: házi könyvtár, térképek, számítógép és audió-videó 
eszközök. 

A 2009. évben a Gyermekek Átmeneti Otthona tárgyi feltételei a következők szerint 
alakultak: 

Az intézmény egész belső tere egy tisztító festést kapott. Igyekeztünk a festéssel és 
takarítással járó munkák során figyelemmel lenni az intézmény életére. 

Az év folyamán adományokból és vásárlás útján bővült a könyvkészletünk: kötelező 
olvasmányok, szótárak és iskolai segédeszközök, pl. térképek. Ez a hasznos időtöltés és 
iskolai tanulmányok kiegészítésére történt. Továbbá az ünnepek (karácsony) alkalmával 
játékokkal, sportszerekkel és egy technikai eszközzel (DVD lejátszó) gyarapodott az 
intézményünk. 

 
 

 
 
„Minden gyermeknek szüksége van arra, hogy feltétel nélkül szeressék!” 
John Bradshaw 
 
Gyermekek Átmeneti Otthona gondozásában részesültek adatai 
 
A pásztói Gyermekek Átmeneti Otthonában 2009. évben összesen 19 gyermeket láttunk el. 
Az ellátást 9 esetben kezdeményezte a pásztói Gyermekjóléti Szolgálat, 10 esetben pedig 
közvetlenül a szülő kérte a gyermek felvételét intézményünkbe. Az ellátott gyermekek száma 
2009. évben 5 és 10 fő között ingadozott.  

Jellemzően több hónapig voltak bent az otthonban a gyermekek, főleg a tanítási 
időszakban. Néhányan az iskolai szünetekben is kérték a folyamatos ellátást, ami azzal 
magyarázható, hogy a lakhatási és családi problémából adódó konfliktus nem tette lehetővé a 
családba való visszatérést.  

Az ellátott gyermekek kapcsolattartása folyamatos volt a családjukkal. Közvetlen 
segítője ennek a folyamatnak a visszagondozás érdekében is a helyi gyermekvédelmi 
társintézmény a Gyermekjóléti Szolgálat.  

Még mindig elmondható, sőt nagy valószínűséggel ez fogja jellemezni a jövőképet is, 
hogy leggyakrabban a szülők életvezetési problémai és a gondozott gyermekek családjainak 
rossz lakáskörülményei és a családi konfliktusok (szülők egymással szemben) miatt kerülnek 
az intézményünkbe a gyermekek, átmeneti gondozásra. 

 
Az elhelyezést kiváltó problémák a 2009-es évben a következőképp alakultak: ( a számok 
halmozott adatok) 

1. A szülők életvezetési problémájából fakadóan 2 fő gyermek, a szülő 
egészségi problémája által 1 fő gyermek került az intézménybe. 

2. Szenvedélybetegségből kifolyólag 4 fő gyermekről gondoskodtunk az 
elmúlt év folyamán. 
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3. A szülő vagy gondviselő indokolt távolléte miatt 6 fő gyermek elhelyezése 
történt meg a 2009. évben. Itt a munkahelyi elfoglaltságot és egyéb a szülőt 
érintő időbeli problémák léptek fel. 

4. Családi konfliktus miatt 7 fő gyermek, bántalmazásból eredő (lelki) okok 
miatt pedig 4 fő esetében történt meg az intézményünkben a biztonságos 
elhelyezés. 

5. A gyermek magatartási problémái következtében 3 fő gyermek és egyéb 
okok miatt szintén 3 fő gyermek került az intézmény gondozásába. 

6. A szülők lakhatási problémái miatt összesen 8 fő gyermek esetében vált 
időszerűvé az átmeneti gondozás. 

Gyáo - elhelyezést kiváltó problémák 2009-ben

0%

Magatartási probléma
8%

Egyéb okok
8%

Bántalmazás miatt
11%

Családi konfliktus
18%

Szülő indokolt távolléte
16%

Életvezetési probléma
5%

Szülő egészségi 
problémája

3%
Szenvedélybetegség miatt

11%

Lakhatási probléma
20%

Az ellátottak adatai nem és korcsoport szerint valamint a gondozás időtartama szerint 
következőkép alakult a 2009. évben: 

 
1. 2009. évben 11 fiúgyermeket és 8 lánygyermeket láttunk el, továbbá 8 szülő 

is (édesanya), az otthonban lakott egyidejűleg gyermekeivel az elégtelen 
lakhatási körülmények és családi konfliktusok miatt. 

2. 0-3 hónap közötti időszakra 10 gyermek, 4-6 hónap között pedig 9 gyermek 
vette igénybe az otthon szolgáltatásait. 

3. 12 gyermek került vissza a tárgyév folyamán az átmeneti gondozásból a 
családjához.  

Szakellátásba történő áthelyezésre vagy más egyéb hatósági intézkedéssel történő 
elhelyezésre nem került sor.  
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2010. I. negyedévi helyzetkép 

 
Jelenleg (2010) a bent lakó 8 gyermek közül, a szülő lakhatási problémája miatt 6 fő, a 

szülő életvezetési problémája miatt pedig 2 fő gyermek van átmeneti gondozásba.  
Mindegyik gyermek számára szükség van a tanulmányi felzárkóztatásra is.  

A nemek szerinti megoszlást vizsgálva 4 fiúgyermek és 4 lánygyermek tartózkodik az 
otthonban. A gondozásba vett gyermekeken túl 2 anya is az otthonban tartózkodik: 1 anya 4 
gyermekével és még 1 anya 1 gyermekével.  

Kor szerinti meghatározásuk pedig a következő: 2 fő óvódás korú, 5 fő általános 
iskolás és 1 fő középiskolás tanuló.  
 
A családi napközi ellátás adatai 
 

A családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 7. 
A 2009. évben 19 gyermeket láttunk el a napköziben. A napköziben ellátott 

gyermekek száma 2009-ban napi 3-5 között ingadozott. Ezt az ellátást főleg a délutáni 
időszakban (1300 – 1800), tanítási napokon veszik igénybe, a gyermekek iskola utáni 
napközbeni felügyelete, tanulmányi felkészülése érdekében. Az ellátást a szülők szinte 
minden esetben azért kérik, mert munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudják megoldani a 
gyermekek felügyeletét.  

A délelőtti napközi felügyelet során pedig a magántanuló diákokkal foglalkozunk. Az 
eddigi tapasztalatok szerint eredményesen történik az iskolán kivűli tanulmányi 
felzárkóztatás. A félévi és év végi vizsgák alkalmával erről bizonyosodtunk meg az általános 
iskolák visszajelzéseiből.  

A nyári időszak alatt a kihasználtságunk erre az ellátási formára jelentősen megnőtt. 
Ennek egyik oka a szülők munkahelyi elfoglaltsága. A nyári szünetben sok szülőnek gondot 
okoz a gyermekek felügyelete és hasznos időtöltésének megszervezése. A családi napköziben 
a nyári létszám emelkedésének másik oka a pótvizsgára való felkészítés, valamint a 
tanulmányi felzárkóztatás. A napközis ellátottak 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 által kapott 
jelzés alapján tudtunk a gyerekekkel foglalkozni. A közös nyári programok (strand, 
kirándulás, fejlesztő és sport tevékenységek) során kölcsönösen ügyeltünk az ellátás és 
felügyelet minőségére.  

Jelenleg (2010. március 12-én) 5 gyermeket láttunk el a napköziben minden nap. 
Délelőtt 3 gyermek veszi igénybe a napközi szolgáltatását magántanulói jelleggel. Ebből mind 
a 3 gyermek az iskolával közös megállapodás alapján készül a tanulmányi vizsgákra. 

Hétköznap délutánonként pedig 2 gyerek a családi napközi keretien belül folyamatos 
felügyelet mellett készül a másnapi tanítási napokra. A napközis gyermekek szülő vagy 
törvényes  képviselő kíséretében távoznak az intézményből. 

 A gyermekek átmeneti otthonában a napközis gyermekekkel együtt 13 gyermek 
tartózkodik naponta.  
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Tapasztalatok 
 

A 2009 év folyamán  a jelzőrendszer tagjaival folyamatos volt a kapcsolatunk. Ennek 
eredményeként az intézmény az ellátandó gyermekekről már az első körben információkat 
kapott.  

Nagyon jónak mondható a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal-, a helyi Polgármesteri 
Hivatal Szociális Osztályával-, valamint az oktatási és nevelési intézményekkel - általános 
iskolákkal és óvodákkal - való közös együttműködésünk. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
ezek az intézmények minden rászoruló gyermek szülőjét tájékoztatják a gyermekotthonos 
ellátásról és a napközi keretében működő tanulmányi felzárkóztatásról.  

Az együttműködés pozitív tapasztalatáról számolhatok be a helyi rendőrkapitányság 
dolgozóival, akik már több esetben kérték segítségünket. Itt elsősorban olyan intézkedések 
esetében tudtunk együttműködni, amikor a szülő családi probléma miatt helyezte el 
gyermekét vagy gyermekeit átmenetileg egy vagy két éjszakára. Ez általában a késő esti 
órákban történt. Egyéb problémák elhárításában is számíthatunk a rendőri segítségre, pl 
amikor ittas állapotban érkezik látogatásra a szülő és esetleg ez késő éjszaka történik.  

Fontos a kapcsolatunk a Megyei Gyermekvédelmi Központtal is, hiszen - kérésükre és 
javaslatukra - 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 lehetőséget ad a szakellátásban elhelyezett gyermeknek vérszerinti 
szülőjével való kapcsolattartásra. Ez a szolgáltatás 2009-ben összesen 3 család 10 gyermekét 
érintette, akik havi 1 alkalommal találkoztak  – szakember felügyelete mellett – a szüleikkel. 

  2006 2007 2008 2009 
GYÁO 10 14 11 19 
CSANA   21 13 19 
ANYA   2 1 8 
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A jelzőrendszer minden tagja megkapta a szükséges tájékoztatást az intézményünk 
elérhetőségéről, továbbá a kábeltelevízió szolgáltatók ( PTV-VTV) állomásain keresztül is 
hirdetjük a Gyermekek Átmeneti Otthonát, valamint a Családi Napközi szolgáltatást.  
 
A kistérség, sőt a megye területéről több megkeresés érkezett felénk, azzal a szándékkal, hogy 
pontos információk alapján tudják majd tájékoztatni a községeikben lakókat. A következő 
települések kerestek meg minket, akár több esetben is: Mátraverebély, Sámsonháza, 
Nagybárkány, Csécse, Ecseg, Szirák, Vanyarc, Buják és Kálló.   
 
Képek az Intézményről: 

 
 
 

  
 Közös társalgó szoba      Ebédlő 
 
 

               
  Szoba 1      Szoba 2 
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III. Beszámoló a jegyzői hatáskörű gyámügyi igazgatásról: 
 
1. Pénzbeni és természetbeni ellátások  
 
A település demográfiai mutatója 0-18 éves korosztályról: 
 

Kor Fő 
0-2 éves 223  
3-5 éves 254  
6-14 éves 895 
15-18 éves 494 

 
2009. évben átlagosan 440 kk. gyermek és 35 nagykorú gyermek részesült rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, mely nem pénzbeli támogatás. Fenti természetbeni 
támogatási formában részesülők 36% a 7-14 éves korosztályba, 30% a 0-6 éves korosztályba, 
25% a 15-18 éves korosztályba, míg a fennmaradó rész 8% a 18 év feletti korosztályba 
tartozik.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 2009. július hónapban 460 
gyermek volt jogosult a törvényben előírt egyszeri pénzbeli támogatásra, melynek összege – 
gyermekenként 5.800 Ft. – összesen 2.668.000 Ft., valamint 2009. november hónapban 
szintén ebben a támogatási formában 489 gyermek 2.836.200 Ft-os összegben. Ez a 
támogatás teljes egészében állami pénz.  
Továbbá a nyár folyamán 2009.06.29 – 2009.08.28. közötti időszakban szintén a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 131 fő gyermek vett részt a nyári 
gyermekétkeztetésben rászorultsági alapon, amelynek összege összesen 2.132.680 Ft., szintén 
állami pénzből valósult meg.   
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 452 fő részesült. A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra fordított összeg 2009. évben 1.601.281 Ft.  
Ebből az összegből természetbeni juttatásként adott támogatás összege 416.000 Ft.  
Természetbeni juttatásként adott támogatás  az első osztályos gyermekek részére juttatott 
tanszercsomag, térítési díj hátralékok rendezése, rászorult családoknak karácsonyi 
élelmiszercsomag formájában valósult meg.  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt benyújtott kérelem 6 esetben került 
elutasításra magasabb egy főre jutó havi nettó jövedelem miatt.  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem 20 alkalommal lett elutasítva, szintén 
magasabb egy  főre jutó havi nettó jövedelem miatt, illetve a helyi rendelet szerint nyújtható 
támogatási összeget meghaladó támogatás miatt.  
 
 A gyermekétkeztetést a különböző oktatási intézmények (iskola, óvoda) bonyolítja. A 
kedvezményben részesülők száma: 475 fő (átlagosan)   
A kedvezményt az egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján lehet megállapítani. Ha a 
gyermeket egyedülálló szülő gondozza, a gyermek tartós beteg, a gyermek nagykorúvá vált, 
akkor az öregségi nyugdíjminimum 140% - azaz 2009-ben 39.900 Ft-ot - egyéb esetben a 
130% - azaz 2009-ben 37.050 Ft-ot – nem haladja meg az egy főre jutó havi nettó jövedelem.  
A kérelmek oka egyértelműen az alacsony jövedelem a családokban.  
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2. Beszámoló a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről: 
 
Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás nem biztosított 
és a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti a jegyző a veszélyeztetettség mértékétől 
függően hatósági intézkedést tesz. 
A jegyzői hatósági intézkedések megtétele előtt fontos, kiemelt szerepe van a 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódóan a jelzőrendszer tagjainak abban az esetben, ha a 
gyermek veszélyeztetettségét észlelik, illetve a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése 
szükséges.  
2009. évben a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 150 fő. Az okok közül 
kiemelkedő az anyagiak miatt veszélyeztetettek, akik aránya 62%, míg környezeti és 
magatartásbeli okból ez az arány 28% egészségügyi okból (lakáskörülmények miatt) 
veszélyeztetettek aránya 10%. A 18 éves korig tartó tankötelezettség miatt egyre több 
probléma van az igazolatlan órai mulasztásokból, ez elsősorban a 14 év feletti gyermekeket 
érinti. A gyámhatósághoz sok megkeresés érkezik az oktatási intézményektől, valamint a 
szabálysértési hatóságtól. 
A 2009-ben védelembe vett gyermekek száma: 14 fő. 
A 2009.12.31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma: 14 fő. 
A tárgyévben megszűnt, védelembe vett kiskorúak száma 2 fő.  
Védelembe vételre 4 esetben a Pásztó Rendőrkapitányság, 1 esetben a szabálysértési hatóság, 
1 esetben a védőnői szolgálat, 1 esetben közoktatási intézmény, 2 esetben a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat megkeresése alapján került sor. 
A tárgyévben védelembe vételi okok 4 esetben a gyermek számára – kifogásolt 
magatartásának (iskolai mulasztás, viselkedési problémák, bűncselekmény elkövetés) 
megszüntetése érdekében – magatartási szabályok megállapítása, valamint 4 esetben a 
szülőnek felróható magatartás miatt, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése 
érdekében, a szülő részére előírt kötelezettség betartása került megfogalmazásra a 
határozatban. A védelembe vételt megelőzően a gyermekekkel és családjukkal családgondozó  
alapellátás keretein belül már kapcsolatba kerül.  
A védelembe vétel felülvizsgálata során figyelembe véve a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat javaslatát tárgyalást tartunk, melyen az ügyben érintett személyek és szervek 
képviselőivel megpróbáljuk a legkedvezőbb döntést meghozni. 
A 2009. évben végzett felülvizsgálatok során 2 esetben a veszélyeztetettség megszűnése miatt 
szűnt meg a védelembe vétel. 
  
2009.12.31-én az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek létszáma 5 fő. Tárgyévben a 
jegyző által felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat száma: 2.  
2009. évben a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§. c) pontja alapján 
gyámsági/gondnoksági leltár felvétel 7 esetben történt.  
Jegyző feladata a 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet 12/4.§-a alapján a hátrányos helyzetű illetve 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók nyilvántartása, ami a védelembevétel 
elrendeléséről, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg készített tájékoztatás és adatlap 
kitöltés alapján történhet.  
A védelembe vett, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek akkor 
minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. 2009. december 31-én az 
összesített adatlapok szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 121 fő.  
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok jobb ellátását segíti elő ezen feladatok 
ellátására kötelezettek, illetve érintettek közötti kapcsolaterősítés. A jelzőrendszer tagjainak 
megfelelő időbeli jelzése, kérése – ami az utóbbi időben mindinkább jellemzőbb – a 
megelőzés fontos eszközévé vált.  
A Pásztói Rendőrkapitányság, valamint Pásztó Város Jegyzője és Pásztó Város Gyámhivatala 
között a családon belüli erőszak kezelésével, megelőzésével és a kiskorúak védelmével 
kapcsolatos feladatok végrehajtására létrejött együttműködési megállapodás a gyámügy 
kiemelt területén segítette elő az eredményes munkavégzést.  
A Pásztói Polgárőrség fő feladatai között határozta meg egyebek mellett a gyermek és ifjúság 
védelmét a fejlődésükre káros hatásoktól.  
 
3. A Pásztó Városi Gyámhivatal 2009. éves tevékenysége 
 
A Pásztó Városi Gyámhivatal feladat és hatáskörét 2007. január 01. napjától a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről 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 2007. január 01.-től az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni Kirendeltsége 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 fő ügyintéző, ügykör szerinti megosztásban, a 
szakterületre vonatkozóan önálló kiadmányozási joggal látja el a gyámhivatali feladatokat. 
2008. április 01. napjától nincs ügykezelő a gyámhivatalban, ügyintézők látják el az 
ügykezelői feladatokat is, így ezek a tevékenységek az érdemi munkavégzéstől veszik el az 
értékes időt. 
 
A gyámhivatal tárgyi feltételei 2008. év végén az akadálymentesítés és a lift építése miatt a 
korábbi évekhez viszonyítva romlottak, a munkavégzéshez csak két iroda áll rendelkezésre, 
ami maradéktalanul nem biztosítja a nyugodt, pontos, gyors munkavégzéshez szükséges 
körülményeket, továbbá a kulturált ügyfélfogadás feltételei így nem biztosítottak. 
 
2009. év tavaszán az erősen elhasználódott íróasztalok lecserélésre kerültek. Továbbá ezen 
időtől minden ügyintéző saját számítógépen tud dolgozni. A gyámhivatal egyéb 
eszközellátottsága hiányos, szükség lenne egy kisebb teljesítményű fénymásolóra, 
iratmegsemmisítőre, FAX-os telefonra. 
 
A gyámhivatal 2009. évi ügyiratforgalma 2435, ebből főszámon 519, alszámon 1916. Az 
elmúlt évhez viszonyítva az ügyiratforgalom 35 %-al emelkedett. A gyámhivatal 2009. 
évben562 érdemi döntést és 221 végzést hozott. A döntések ellen jogorvoslati kérelem csak 
három esetben volt, ami az ügyfelek megelégedettségének jelzése, illetve a jogalkalmazás 
során színvonalas szakmai munkavégzést tükröz. 
 
A hatályos jogszabályban előírt törvényes elintézési határidő (30 nap, majd 2009. október 1.-
től 22 munkanap), ami az ügyintézésben valamennyi ügykör területén megtartott volt. 
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A gyámhivatali munkában, a beszámolási időszakban jogszabály általi feladatkör bővülés volt 
(hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatok, eredménytelen 
védelembevétel felülvizsgálata, védett fogyasztó), továbbá munka megnövekedést a 
jogszabály-módosítások is eredményeztek a meglévő feladatok ellátásában. 
A 2009. október 1.-től hatályos Ket. rendelkezések értelmében jelentősen megnőtt a 
gyámhivatali eljárások során hozott végzések száma. A Ket. a végzések tartalmi 
követelményeit kötelezően előírja, amire több időt kell fordítani, mint egy udvarias hangú 
levél elkészítésére. 
 
A gyámhivatal feladatai ellátásában változatlanul jól kiépített kapcsolatrendszerrel 
együttműködve dolgozik. A munkavégzésben elengedhetetlen a jó együttműködés a teljesség 
igénye nélkül, pl. a szakszolgálatokkal és azok intézményeivel, jegyzői hatáskörökkel, 
gyermekjóléti szolgálatokkal, gyermekjogi, betegjogi képviselőkkel, ügyvédekkel, 
bíróságokkal, ítélőtáblával, ügyészséggel, közjegyzővel, önálló bírósági végrehajtókkal stb. 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
Salgótarjáni Kirendeltsége 2009. évben átfogó ellenőrzést tartott a gyámhivatal valamennyi 
ügykörét érintően. 
Ugyancsak a megyei gyámhivatal célellenőrzés keretében vizsgálta az átmeneti és tartós 
nevelés egyes részterületeit, az ideiglenes hatályú elhelyezést, és az örökbefogadásra 
alkalmassá nyilvánítás szakterületet. 
A Nógrád Megyei Főügyészség célvizsgálatot tartott a gondnokság alá helyezési perindítások, 
ill. felülvizsgálati perindítások, gondnokrendelések, vagyoni ügyek területén. 
A vizsgálatok összességében megállapították, hogy a gyámügyi ügyintézés törvényes és 
megalapozott. Az ügyintézés és a kötelezően előírt nyilvántartások formája, tartalma, és 
kezelése megfelel a hatályos jogszabályban előírt rendelkezéseknek. 
A Pásztó Városi Gyámhivatal a beszámolási időszakban feladatai ellátásában a gyámhatósági 
munkára érvényes hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a tényállás alapos, 
mindenre kiterjedő feltárásával tevékenykedett, illetve hozta meg döntéseit. 
 
 
Működési engedélyezési feladatok 
 
A városkörzeti településeken a gyermekjóléti alapellátások a gyermekjóléti szolgáltatások, 
valamint egy településen gyermekek alternatív napközbeni ellátása által biztosítottak. A 
működtetést a városkörzeti jegyző engedélyezi működési engedély kiadásával, illetve a 
fenntartók kérelme alapján a működtetés feltételeiben történt változások esetén a működési 
engedély módosításával.  
2009-ben 2 esetben került sor előző években kiadott működési engedélyek módosítására, a 
feladatot végzők személyében történt változások miatt.  
A városkörzetben a Pásztói Kistérség Többcélú Társulása a 21/2009.(VI.12.) és a 
25/2009.(IX.2.) számú határozatával a települési önkormányzatok fenntartásából a társulási 
fenntartásába került több gyermekjóléti szolgálat működtetése. Ezért 5 esetben a működési 
engedélyek visszavonására került sor.  
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységről, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi vállalkozási engedélyről szóló 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet 14.§-a a 
működést engedélyező szerv részére ellenőrzési kötelezettséget ír elő. Ezen kötelezettségnek 
megfelelően éves ellenőrzési terv alapján teljesítette ellenőrzési kötelezettségét a települési 
gyermekjóléti szolgáltatásoknál a működést engedélyező szerv.  
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Az ellenőrzések megállapítása:  
- a feladatellátás és a működés feltételei szabályozottak helyi rendeletben. Előfordul, 

hogy aktualizálás szükséges lenne. 
- alapvetően a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, 
- a lakosság szélesebb körű tájékoztatását szolgáló információs táblák a partner 

intézményekben ki vannak helyezve, 
- a családgondozók személyes propaganda hiánya fellelhető.  

 
A működési engedélyek, azok módosulásai számítógépes nyilvántartásban vezetésre kerültek.  
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést, azt elfogadja, és 
annak alapján az alábbi feladatokat határozza meg.  
 

1. A gyermekjóléti szolgálat vezető családgondozója továbbra is gondoskodjon a 
gyermekeket – így önismereti, konfliktuskezelési, testi-lelki egészség összefüggéseit 
feltáró, életviteli, életmódbeli tanácsok átadásáról szóló – foglalkozások, tájékoztatók 
megszervezéséről.   
Határidő: folyamatos 
Felelős: szöveg szerint 
 

2. Jelen értékelést 2010. május 31-ig meg kell küldeni az Észak-Magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Salgótarjáni 
Kirendeltségének.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Intézményirányítási és Szociális Osztály Vezetője 
 

3. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 249/2009.(VII.30.) számú határozat 
hatályát veszti 

 
Pásztó, 2010. május 19. 
 
 
 
 Odlerné Tiszovszki Mária    Szabóné Bózsár Éva 
Területi Gondozási Központ Vezetője      Városkörzeti Hatósági Osztály Vezetője 
 
 
 
        Bartus László  
      Intézményirányítási és Szociális Osztály 
        Vezetője 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


