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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
/továbbiakban: Gyvt./ 96.§. /6/ bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést a képviselő-testület általi 
megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak.  
 
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször 
módosított 149/1997. (IX. 10.) számú Korm. rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 10. számú 
melléklete alapján az alábbiak: 
 
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
 
II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó 
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás 
nagysága, 
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 
vonatkozó adatok, 
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok. 
 

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek 
gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 
 

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

 
V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 
VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának 
az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

 
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 
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Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2013. /IV. 
30./ számú határozat végrehajtásáról 
 
Pásztó Város Önkormányzata a 86/2013. /IV. 30./ számú határozatában az alábbi 
feladatokat határozta meg: 
 
1. Meg kell vizsgálni egy olyan intézkedés lehetőségét, mely megtiltja és szankcionálja (akár 
védelembe vételre irányuló javaslattal is!) a felügyelet nélküli gyermekkorúak 22 órán túl 
történő szórakozóhelybeli, vagy akár utcai tartózkodását. 
 
2. A Családok Átmeneti Otthonában lakó szülők lehetőség szerint kapjanak 
munkalehetőséget /közmunka/ 4 órában a gyes mellett. Jövedelmük emelkedésével több 
esélyük lenne az önálló életvitelhez, könnyebben válhatnának a társadalom hasznos tagjaivá.  
 
3. A jelzőrendszer működésében erősíteni kell a rendőrséggel való kapcsolattartást, kérve, 
hogy a gyalogos járőrözés napi rendszerességgel történjen, kiemelten a parkok és játszóterek 
környékén. 
 
„1. Meg kell vizsgálni egy olyan intézkedés lehetőségét, mely megtiltja és szankcionálja 
(akár védelembe vételre irányuló javaslattal is!) a felügyelet nélküli gyermekkorúak 22 
órán túl történő szórakozóhelybeli, vagy akár utcai tartózkodását.” 
 
A gyermekkorúak 22 órán túl történő szórakozóhelyeken és az utcán  tartózkodásáról 
esetleges deviáns viselkedésről a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálathoz nem érkezett 
jelzés, ily módon  hatósági intézkedésre nem került sor. Kiemelten fontosnak tartjuk a 
gyermekkorúak veszélyeztetettségének megelőzését célzó tevékenységet. 
 
„2. A Családok Átmeneti Otthonában lakó szülők lehetőség szerint kapjanak 
munkalehetőséget /közfoglalkoztatás/ 4 órában a gyes mellett. Jövedelmük emelkedésével 
több esélyük lenne az önálló életvitelhez, könnyebben válhatnának a társadalom hasznos 
tagjaivá.” 
 
Az intézményben lakó szülők közül egy szülő felvételt nyert egy TÁMOP által támogatott, 
OKJ-s szakképesítést adó gyermek és ifjúsági felügyelő képzésre. A szülő a képzés idejére 
képzési támogatást kap. A képzést követően, szakképesítés birtokában nagyobb esélye lesz a 
foglalkoztatásra. 
 
3. A jelzőrendszer működésében erősíteni kell a rendőrséggel való kapcsolattartást, kérve, 
hogy a gyalogos járőrözés napi rendszerességgel történjen, kiemelten a parkok és 
játszóterek környékén. 
2013. évben a Városi Rendőrkapitányság és a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 
között történt egyeztetések eredményeképpen kialakultak az együttműködés keretei. A 
Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat családgondozói és a Rendőrség munkatársai 
megkezdték a közös munkát. 
A Pásztó Rendőrkapitányság a lehetőségeihez mérten igyekszik eleget tenni a közbiztonság 
és a bűnmegelőzés fenntartása érdekében a helyi parkok és játszóterek illetve iskolák 
környékén a gyalogos járőrszolgálat további fokozásával.  
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I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves 
korosztály adataira: 
 
A város lakosságszáma évről évre folyamatosan csökken. A csökkenés mértéke az elmúlt hét 
évben az 500 főt is meghaladta. 
Míg az összlakosság esetében a csökkenés mértéke 1% alatti, addig a 18 évesek tekintetében 
2012. évről 2013. évre 3%, 2013.-ről 2014-re pedig már 4,6%-os volt az adott év január 1-jei 
adatainak alapján. 
 
Pásztó város 0-18 éves korosztályú lakosságának összetétele 2013. január 1-i adatok alapján: 
 

Kor Fő 

0-3 éves 260 

4-6 éves 216 

7-14 éves 685

15-18 éves 421

Összesen: 1582

 
Pásztó város 0-18 éves korosztályú lakosságának összetétele 2014. január 1-i adatok alapján: 
 

Kor Fő 

0-3 éves 262 

4-6 éves 209 

7-14 éves 648

15-18 éves 390

Összesen: 1509

 
 

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
biztosítása: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: RGYVK) való jogosultság 
állapítható meg:  
 

- Ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza, a gyermek tartós beteg, a 
gyermek nagykorúvá vált, és a család egy főre jutó jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 140 %-át - azaz 2013-ban 39.900 Ft-ot –  

- egyéb esetben a 130 %-át - azaz 2013-ban 37.050 Ft-ot – nem haladja meg, 
feltéve hogy a család vagyonának értéke nem haladja meg a jogszabály által 
meghatározott értékhatárt. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása alatt a gyermek 
jogosult: 
 

- Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén az intézményi térítési díj 
100 %-nak kedvezményként való biztosítására. (az étkezés ingyenes 
igénybevételére) 

- Az előzőekben leírtak alá nem tartozó gyermek esetén az intézményi térítési díj 
50%-nak kedvezményként való biztosítására.  

- Tárgyév augusztus és november hónapjában egyszeri támogatásra. 
- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybe vételére.  

 
RGYVK-hoz kapcsolódó egyéb támogatások: 
 

- Évente két alkalommal június és december hónapban óvodáztatási támogatás 
HHH-s, 3 illetve 4 éves korban beíratott, rendszeresen óvodába járó gyermekeknek. 
Ez a támogatási forma kérelem alapján kerül megállapításra. 

- Nyári gyermekétkeztetés. Térítésmentesen jogszabály által meghatározott számú 
gyermekek számára biztosítható. 

 
RGYVK-ban 2013-ban átlagosan 477 gyermek részesült. A gyámhatóság az RGYVK-ra 
jogosultak közül, akinek a jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus 
hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára 
tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer 
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 
 
RGYVK-ban részesülők közül 2013. augusztus hónapban 494 fő, november hónapban 460 fő 
volt jogosult a törvényben előírt természetbeni támogatásra Erzsébet-utalvány formájában. A 
támogatás összege a korábbi évekhez hasonlóan jogosultanként 5.800Ft volt, így a támogatás 
mértéke augusztus hónapban összesen 2.865.200Ft, míg 2013. november hónapban 
2.668.000Ft volt. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül – akik a jogszabályi 
feltételeknek megfeleltek – 2013. júniusában  12 fő gyermek, összesen 120.000,-Ft 
összegben, míg decemberben 10 fő gyermek, összesen 120.000,-Ft összegben részesült 
óvodáztatási támogatásban. 
 
A nyári gyermekétkeztetést – a 2012-es évhez hasonlóan – 100 gyermek részére igényeltünk, 
melyből csupán 48 gyermek részére kaptunk támogatást. A 48 gyermek 54 napon keresztüli 
napi egyszeri meleg étkeztetésben részesült. A pályázattal elnyert támogatás összege 
1.140.480,-Ft volt.  
A nyári gyermekétkeztetés megszervezésében és lebonyolításában – a korábbi évekhez 
hasonlóan – a Pásztói Margit Kórház és a Pásztói Gondozási Központ Gyermekjóléti- és 
Családsegítő Szolgálata tevékeny szerepet vállalt. 
 
A gyermekétkeztetést az oktatási intézmények (iskola, óvoda) bonyolították.  2013-ban 131 
óvodás korú és 176 általános iskolás korú gyermek részesült ingyenes étkezésben. 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 136 család, összesen 267 alkalommal részesült. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg 2013-ban összesen 1.209.000 Ft 
volt. 
Természetbeni juttatásként adott támogatás, térítési díj hátralékok rendezése, rászorult 
családoknak élelmiszercsomag, illetve az igen hosszú télre tekintettel tűzifa formájában 
valósult meg.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt benyújtott kérelem 7 esetben, óvodáztatási 
támogatás megállapítására benyújtott kérelem 3 esetben került elutasításra.  
 
III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások bemutatása 
 
A Pásztói Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) a Pásztói Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásából 2013. július 1. nappal Pásztó Városi Önkormányzat (továbbiakban: 
önkormányzat) fenntartásába került, így az intézmény által nyújtott valamennyi szolgáltatás 
fenntartója az önkormányzat. 
 
1. Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységének bemutatása 
 
1.1. Személyi és tárgyi feltételek 
A Pásztói Gyermekjóléti Szolgálat az intézmény önálló szakmai egységeként működik. A 
szolgálat a családsegítő szolgálattal egy épületszárnyban, külön irodahelyiségben – egyéb 
helyiségeket a családsegítéssel megosztva – működik Pásztó Csillag tér 16 szám alatt. A 
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatással összefüggő feladatokat Pásztó város területén, 
2-2 fő családgondozó-, és 1 fő 4 órás tanácsadó látja el. A munkavégzéshez szükséges tárgyi 
feltételek (családgondozói irodák, várakozásra alkalmas helyiség, tanácskozóterem, 
számítógépek, fax, telefon) biztosítottak.     
 
1.2. A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tevékenységének 2013-as adatai 
A gyermekjóléti szolgáltatás működését A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-, a családsegítő szolgáltatást a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény- és azok végrehajtási rendeletei 
szabályozzák.  
A család az emberi kapcsolatok összetett, állandóan változásban levő hálója, melynek 
központi eleme a gyermek. A család működésében jelentkező problémák nagy része az ő 
problémáin keresztül mutatkozik meg. A segítő munka fontos eleme, hogy feltárjuk a 
segítségkérés tényleges okát, és a problémák összetett eredőit. El kell különítenünk, hogy 
mely – gyermeket érintő - esetek tartoznak a gyermekjóléti-, és melyek inkább a 
családsegítés körébe.   
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1.2.1. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységét és az abban érintett gyermekek 
számát az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Szakmai tevékenység 
Azok 
halmozott 
száma 

Érintett 
gyermekek 
száma 

Segítő beszélgetés 146  74  
Hivatalos ügyekben való közreműködés 94  30  
Információnyújtás 98  25  
Adományozás 8  6  
Családlátogatás 81  57  
Esetmegbeszélés (esetben érintett jelzőrendszeri tagokkal) 41  -  
Konfliktuskezelés 9  3  
Esetkonferencia ( jelzőrendszeri tagokkal) 18  14  
Közvetítés más szolgáltatásba 8  8  
     
 
 
1.2.2. Gyermekjóléti szolgáltatásban részesülők életkori megoszlása 
 

Gondozási forma 
0-2 
éves 

3-5 
éves 

6-13 
éves 

14-17 
éves 

Összes 
fő / é.család 

Önkéntesen igénybe vett alapellátás 1  4  9  11  25 /20  
Védelembe vett – kötelezett együttműködés 1  3  10  15  29 /18  
Szakellátásból kikerült utógondozott       2  2 /2  
Átmeneti nevelésbe vett, családjából kiemelt     1    1 /1  
Egyszeri esetkezelés, tanácsadás 1    7  9  17 /5  
 
A gyermekjóléti szolgálat 74 gyermekkel, 46 érintett családdal került segítő kapcsolatba az 
elmúlt évben.  
Önkéntes megállapodáson alapuló ellátás keretein belül 42, kötelezettként (védelembe vett, 
illetve utógondozott) 31 gyermeket láttunk el a 2013-as évben. Ideiglenes hatályú 
elhelyezésre (családból történő kiemelésre) 1 gyermek esetében került sor.  
 
1.2.3. Gyermekek veszélyeztetettségének okai  
 

Megnevezés 
Kezelt problémák 
halmozott száma 

Érintett  gy. 
száma 

1. intézménybe való beilleszkedési nehézség 24  21  
2. Gyermeknevelési probléma  15  10  
3. Szülők vagy a család életvitele 34  18  
4. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 24  8  
5. Családi konfliktus 3  1  
6. Szülői elhanyagolás 8  2  
7. Magatartászavar, teljesítményzavar 9  4  
8. Szenvedélybetegségek 9  1  
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A táblázat első sorában megjelenített, intézménybe való beilleszkedési nehézséggel küszködő 
gyermekek elsődleges tüneti reakciója az iskolakerülés. Ebben leginkább érintett a 14-18 
éves, pubertás korosztály-, azon belül a településen kívüli szakközép- és szakképző iskolába 
járó tanulók. A probléma gyökere sokszor a nem átgondolt szak- és pályaválasztás. A 
jelenség mögött szerepet kap az elégtelen szülői figyelem, a nem megfelelő nevelési attitűd, a 
gyermek és a szülők iskolákkal szembeni irreális elvárásai. 
A szigorodó törvényi szabályozások miatt a 2013-as évben a 14-18 éves korosztályból került 
ki a legtöbb védelem alá vont gyermek. Az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt 
megvonják a gyermek után járó ellátást. 
A problémában érintett családok jövedelmének nagy része szociális ellátás. A gyermekek 
egyre növekvő igényei (Pl.: ruházkodás, élelmezés, személyes tárgyak költségei) messze 
meghaladják e családok anyagi lehetőségeit. Az igazolatlan hiányzás miatt megvont gyermek 
utáni ellátás hiánya csak tovább növeli a család és a benne élő gyermekek  hátrányait.  
A 16. életévét betöltő – már nem tanköteles korú - tanulók iskolai jogviszonya 50 óra 
igazolatlan hiányzás esetén automatikusan megszűnik. A félbemaradt iskola folytatására a 
gyermeknek kevés esélyük van.   
Sok szülő fordul a szolgálatunkhoz azzal, hogy „nem bír a gyermekével”, mert az 
szófogadatlan, sőt: szembefordul vele. Jellemzően a kamaszkorba lépett gyermekek szülei ők. 
Nehéz megélniük a kudarcot, de ugyanakkor nagy lépés az, ha felismerik a problémát és 
segítséget kérnek.  
 
1.3. A jelzőrendszer működtetésének tapasztalatai 
A gyermekjóléti szolgálathoz 2013. évben 130 írásbeli jelzés érkezett a jelzőrendszer 
tagjaitól. 
Jelzőrendszeri tag Küldött jelzések
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 54  
Közoktatási intézmények 47  
Átmeneti gondozást biztosítók  11  
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 5  
Rendőrség 3  
Védőnői sz. - háziorvosok 8  
Pártfogó felügyelet 2  
Ügyészség, bíróság -  

 
1.4. Éves tanácskozás 
2014. március 24.-én a Pásztói Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat éves tanácskozást 
szervezett a jelzőrendszer tagjainak.  
A résztvevők tájékoztatták egymást a gyermekvédelemmel kapcsolatos 2013. évi 
tevékenységeikről, a gyermekeket, családokat érintő problémákról és a szociális 
szolgáltatásokat érintő változásokról.    
 
A tanácskozáson az alábbi problémák merültek fel:  

- A településen kívüli szakiskolák jelzései – a tv.i előírás ellenére – 50 órát meghaladó 
iskolai mulasztás esetén sem érkeznek meg sok esetben. A késve, vagy meg sem 
érkezett jelzés miatt a családot nem tudjuk tájékoztatni az 50 órát meghaladó iskolai 
mulasztás következményeiről, az iskoláztatási támogatás esetleges megszüntetéséről. 
A támogatás megvonása után a tankötelezett gyermek még kevésbé motivált a napi 
iskolába járásra.   

- Az iskoláztatási támogatás a nagykorúság betöltése után akkor is járhat, ha gyermek 
magántanuló lesz. Ezekben az esetekben gyermek gyakorlatilag szülő által támogatva 
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ugyanúgy iskolát kerül. A szülő olyan orvosi igazolást „szerez”, ami a gyermeket a 
mindennapi iskolába járás alól valamely egészségi okkal felmenti.  
A törvény a szülő által kért, és az iskola igazgatójához benyújtott státuszkérelem 
elbírálása során előírja a gyermekjóléti szolgálat tájékoztatását és véleményének 
megkérését. Vélemény megkérésére a 2013-as évben 11 esetben került sor. A 
gyermekjóléti szolgálat a szülői kérést, a családnál tett látogatások és az iskolával 
folytatott esetmegbeszélés után 7 esetben támogatta. A magántanuló státusz 
megadásáról az oktatási intézmény vezetője dönt. 
Sajnos előfordul, hogy a magántanulói státuszú gyermekről csak utólag, informális 
úton értesülünk.  
 

2. Családsegítő szolgáltatás 2013. évi tevékenységének bemutatása 
 
A családsegítés bár nem a Gyvt. alapján nyújtott szolgáltatás, de mivel szorosan kapcsolódik 
a gyermekek helyzetének javításához, ezért szükségét éreztük, hogy jelen beszámoló 
tartalmazza az önkormányzat által biztosított szolgáltatások ezen formáját is. 
  
2.1. A szolgáltatás célja 
Az 1993. évi III. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, kötelező 
települési önkormányzati feladatként írja elő a családsegítő szolgáltatás működtetését.  
A családsegítő szolgálat szociális alapszolgáltatást nyújt, mely a családsegítés keretében a 
településen élők szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe 
került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető 
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújt általános és 
speciális szolgáltatásokat. 
A szolgáltatás biztosítása a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt, történik. Igénybevétele 
önkéntességen alapul, térítésmentes, a település lakói bármilyen problémával fordulhatnak a 
Családsegítő Szolgálathoz. Ha a problémájukra nem kínálkozik megoldási lehetőség, akkor 
továbbirányításra kerül az ügyfél (pl. ingyenes jogsegély szolgálathoz).  
 
2.2. Az ellátottak köre 
Pásztó város területén élő a családsegítő szolgálatot önkéntesen felkereső, a jelzőrendszer 
által küldött vagy együttműködésre kötelezett, szociális problémák miatt veszélyeztetett 
és/vagy krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak nyújt szociális alapszolgáltatást. 
 
2.3. A szolgáltatás jellemzői 
A családsegítés a segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, 
melynek középpontjában a család egészének életvezetése áll. A család egészét gondozza azt a 
rendszerszemléletet megvalósítva, miszerint a család egyik tagjával kapcsolatos változás 
hatással van a többi családtagra is. A családsegítés célja, hogy a krízishelyzet kialakulását 
megelőzze, illetve ha már kialakult a lehetőségekhez képest megszüntesse.  
A családsegítő szolgáltatás összetett feladatokat lát el, többek között magában foglalja az 
életvezetési és egyéb tanácsadást, információnyújtást, tájékoztatást az igénybe vehető 
ellátásokról. 
A kliens általában egy adott problémával érkezik hozzánk, ezt osztja meg a 
családgondozóval. A családgondozás folyamán aztán kiderülhetnek más problémák, illetve 
sokkal mélyebb problémák. 
2013.évben 87 ellátottja volt a Családsegítő Szolgálatnak. 
Gazdasági aktivitást tekintve továbbra is az a jellemző, hogy klienseink nagy része, 
gazdaságilag inaktív. 
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2013-ben a szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitásuk szerint : 
 Gazdasági aktivitás Fő 

1. Foglalkoztatott 18 

2. Munkanélküli 60 

3. Inaktív 9 

4.          ebből nyugdíjas 6 

5.          ebből eltartott - 

 Összesen 87 

Jellemzően szolgálatunkhoz, az alacsony iskolai végzettségű kliensek fordulnak, hiszen ők 
azok, akiknek önérvényesítő képességük rendkívül alacsony. 
 
Állandó ügyfeleink: 

o Alacsony jövedelmű személyek, családok 
o Iskolából kimaradó fiatalok, alkalmi munkából élők 
o Munkanélkülivé válók 
o Alkohol és egyéb szenvedélybetegségben élők  
o  Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülő személyek,  
o  Személyes segítő kapcsolatot igénylő személyek 

  
A forgalmi napló alapján problématípus szerint visszakövethető, hogy az ügyfelek milyen 
problémával keresték fel a Családsegítő Szolgálatot. A napi ügyfélforgalom ez évben is 
jelentős volt. A forgalmi adat folyamatos emelkedést mutat, még 2012-ben 329-szer keresték 
fel klienseink a Családsegítő Szolgálatot, 2013-ban ez a szám 425. 
Ennek oka elsősorban egyrészt a jól működő információszerzés tudatosulása a lakókban, de 
minden bizonnyal a gazdasági válsághelyzet és az ehhez kapcsolódó, a családokat jelentősen 
érintő problémák megnövekedése is (pl. munkahely, pénz hiánya).  
 
 A problémák típus szerinti megoszlása (nem halmozott adat) 
 A probléma típusa Esetek száma 
01 Életviteli 42 
02 Családi-kapcsolati 15 
03 Lelki -mentális 7 
04 Családon belüli bántalmazás – 
05 Gyermeknevelési 7 
05 Anyagi 55 
06 Foglalkoztatással kapcsolatos 50 
07 Egészségkárosodás következménye 1 
08 Ügyintézéshez segítségkérés  20 
09 Információkérés 2 
10 Egyéb 0 
 Összesen: 199 
 
Ügyfeleink a legtöbb esetben ügyintézésben kérnek segítséget, a különböző nyomtatványok 
kitöltése nagy gondot okoz számukra. 
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Segítséget kapnak közgyógyellátással-, lakásfenntartással-, nyugdíjaztatással-, 
egészségbiztosítással kapcsolatos ügyintézésben, valamint egyéb igényekhez igazodó 
kapcsolatos feladatok tájékoztatásában, információszerzésben.  
Különböző bírósági ügyek ill. rehabilitációs felülvizsgálatok indításában, védendő 
fogyasztóvá nyilvánítás ügyében, melyben a TIGÁZ-nál és ÉMÁSZ-nál történő státusz- 
hosszabbítás kezdeményezésére nyílt lehetősége a klienseknek. Több esetben nyújtottunk 
segítséget a TAJ kártya ill személyi igazolvány érvényesítésekor, költségmentességgel 
történő kiállításhoz, amikor is minden esetben családgondozói javaslatra van szükség.   
Továbbra is gyakori, hogy a különböző orvosi vizsgálatokra történő időpontok kérése 
kapcsán is felkeresik az ügyfelek a szolgálatot. Továbbá munkaügyi központtal, adózással, 
egyéb információk megszerzésével kapcsolatos tájékozódás miatt is fordulnak hozzánk.  
Az Egészségbiztosítási Pénztárhoz, 2013. évben többféle megbetegedésben szenvedő, magas 
gyógyszerköltséggel küzdő kliensek részére egyszeri segély kérelmet nyújtottunk be. Mivel a 
pénztár sokat szigorított a segélyezés feltételén, így ez évben kevesebb esetben volt a kapott 
támogatás a tavalyi évhez képest.  
Sajnos elmondható, hogy az ügyfelek többsége jelentős adósságállományt halmozott fel a 
különböző szolgáltatók felé. 2013. évben több esetben részletfizetési kérelem írásával 
keresték fel a Családsegítő Szolgálatot. Ezen problémák kezelése szinte lehetetlen, nem egy 
család esetében többezres tartozásokról van szó. Ezen családok mindennapi megélhetési 
gondokkal küzdenek, sodródnak a mélyszegénység felé, helyzetük javítására nincs eszköz a 
kezünkben, bár több családot érint az a sajnálatos tény is, hogy némelyikük képtelen a 
gazdálkodásra.  
Egy-két ügyfél estében családon belüli kapcsolatok helyreállításának elősegítése érdekében 
volt a családsegítő szolgálatunknál segítő beszélgetés.  
Jelen szabályozás szerint a rendszeres szociális segélyezetteknek három havonta kell eleget 
tenniük jelentkezési kötelezettségüknek a családsegítő szolgálatnál. Ez azért is jó, mert 
rendszerességre, pontosságra szoktatja őket ami a későbbi munkavállaláshoz is 
elengedhetetlen.  
 A 2011/2012-es tanévtől a törvény szigorúbban rendelkezik az igazolatlan iskolai 
hiányzásokról. Az 50 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az iskoláztatási támogatás 
szüneteltetése és a gyermek védelembe vételére került sor, melyet a gyámhatóság eszközöl. 
Korábban az iskoláztatási támogatás esetén gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekeknek természetbeni formában jut el az összeg a családokhoz eseti gondnok 
közreműködésével.  
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, miután ő gondozza a családot, nem láthatja el az 
eseti gondnoki feladatokat, így elsősorban a Családsegítő Szolgálat családgondozójára hárul 
ezen feladat ellátása.  
 
A tavalyi évben is nagy számban voltak olyan klienseink, akiknek problémái - lakhatási, 
életvezetési, mentális - évek óta elhúzódnak, alig változnak vagy megoldatlanok.  Egyre több, 
és egyre súlyosabbak a problémák.  
Szomorú emberi sorsokkal találkozunk, sokszor emberhez méltatlan körülményekkel, 
élethelyzetekkel és emberhez méltatlan viselkedésekkel. 
Segítségnyújtásaink határai végesek. Sok esetben a problémákra nehéz a szociális 
munka eszközeivel megoldást találni.   
Összességében elmondható, hogy az ügyfelek körében igény van a Családsegítő Szolgálat 
által nyújtott segítségre, egyre nagyobb bizalommal vannak ezen szolgáltatási forma 
irányába.  
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3. Családok átmeneti otthona 2013. tevékenységének bemutatása 
 
3.1. Az intézmény általános bemutatása 
A családok átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos 
intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a 
várandós anya számára alaptevékenységként biztosítja a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 51.§-nak (3) bekezdése szerinti 
átmeneti gondozást. 
Engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő. Az intézmény ideiglenes működési engedéllyel 
rendelkezik 2014. év június 30. napjáig. 
 
A családok átmeneti otthona feladatait az intézmény keretein belül, önálló szervezeti 
egységként, szakmai vezető irányításával végzi. 

 
A családok átmeneti otthonában nyújtott segítség célja, hogy az ideiglenesen lakhatási 
gondokkal küzdő családok számára lehetőséget biztosítson a család egységének megtartására, 
és a szociális munka eszközeivel támogassa a családot önálló életvitelük megtartásában vagy 
annak visszaállításában. A szakmai program részletesen fogalmazza meg az átmeneti otthon 
szakmai tevékenységi körét. 
A családok átmeneti otthona az otthonba történő befogadásról haladéktalanul értesíti a 
gyermek és a szülő lakóhelye szerinti családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot; ha a szülő 
kiskorú, törvényes képviselőjét.  
A szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte, illetve akadályoztatása esetén a 
családok átmeneti otthona segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához, 
illetve segíti a szülőt a gyermekének megfelelő napközbeni ellátáshoz való hozzájutásban.  
A családok átmeneti otthona ezek mellett pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés 
segítséget nyújt, különösen a fiatal szülő, a családi krízis következtében, illetve bántalmazás, 
fenyegetés miatt védelmet kereső szülő és gyermek, a szociális krízis miatt bekerülő családok 
számára.  
A családok átmeneti otthona olyan intézmény, amely krízishelyzetben a család elhelyezésével 
megelőzi a gyermek családból való kiemelését. A családok átmeneti otthonában nyújtott 
segítség célja, hogy az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget 
biztosítson a család egységének megtartására, és a szociális munka eszközeivel támogassa a 
családot önálló életvitelük megtartásában vagy annak visszaállításában. E cél érdekében a 
gondozását, nevelését, ellátását végző személyek kötelesek egymással, valamint mindazon 
intézményekkel együttműködni, amelyek a gondozott gyermekkel foglalkoznak.  
 

Az ellátandó célcsoport jellemzői 
 Átmeneti jelleggel lakhatási krízishelyzetbe került családok 
 Bántalmazott anyák és gyermekeik 
 Volt állami gondozott gyermekes családok 
 Terhesség miatt válsághelyzetbe került várandós anyák 
 Fiatalkorú (16-18 éves) anyák 
 Elemi csapás miatt otthontalanná vált családok 
 Válás után otthontalanná vált szülő gyermekekkel 

 
3.2. A Családok átmeneti otthona által nyújtott szolgáltatás igénybevételének módja 
A rászoruló családok kérelem útján kerülhetnek be az otthonba, a kérelmet egy beutaló team 
hagyja jóvá. A team tagjai az intézmény vezetője, a családgondozó, az otthon 
családgondozója, a pszichológus, védőnő, valamint az otthon szakmai vezetője. 
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A családok átmeneti otthonába való bekerülést jellemzően egy bizonytalan élethelyzet előzi 
meg. A beköltöző családnak időre van szüksége a megnyugváshoz.  
Egyszülős családnál nagy hangsúlyt kell fektetni a másik szülővel való kapcsolattartásra. Az 
otthon látogatási szabálya elősegíti a gyermek rokoni, baráti kapcsolattartását. A közös 
ünnepekkor a gyermeknek lehetősége van látogatókat hívni, együtt ünnepelni.  
A cél a szülőt képessé tenni az öngondoskodóvá válásra.  
Az intézményben a házirend szabályait betartva kell élni, amely az együttélés alapvető 
szabályait tartalmazza. 
 A szokásosnál is több figyelmet igényel az a család, ahol nagy kamasz gyermek (is) van. Bár 
a házirend egyértelműen szabályozza az intézményben elvárt viselkedési kereteket, a 
megállapodás pedig rögzíti az ellátást, a kamaszok, fiatalok általában nem tudják 
összeegyeztetni igényeiket a lehetőségeikkel. Fontos az életkoruknak megfelelő tanulási, 
képzési lehetőségek felkutatása, életkoruknak megfelelő szabadidős tevékenységek ajánlása. 
         
3.3. A panaszjog érvényesítésének módjai, érdekvédelem 
A közösségi élet zökkenőmentes biztosítása érdekében az intézmény szakmai vezetője 
havonta, illetve egyéni kezdeményezésre bármikor lakógyűlést hív össze, ami az ellátottak 
között felmerülő konfliktusok, problémák, ezen kívül a ház életével, működésével 
kapcsolatos ötletek, javaslatok megvitatásának a fóruma. A fórumon minden család köteles 
legalább egy fővel részt venni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXl. Törvény 35-36 § alapján 2014. szeptember 16-án megalakult az érdek-
képviseleti fórum. 

Az ellátottak az intézménnyel szemben felmerülő panaszaikkal, problémáikkal az 
intézmény szakmai vezetőjéhez vagy az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. Amennyiben a 
szakmai vezető vagy az intézmény vezetője a panasz kivizsgálásának eredményéről 15 napon 
belül nem küld értesítést, vagy a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, az 
önkormányzathoz, mint az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi képviselőhöz 
fordulhat. 
A gyermekjogi képviselő elérhetősége az intézmény információs tábláján kifüggesztésre 
került. 
 
3.4. Tárgyi feltételek 
A családok átmeneti otthona biztosítja az éjszakai és nappali tartózkodásra, a személyi 
tisztálkodásra, az étkezésre, közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.  
Minden családot megillet a külön lakószoba (fürdő, wc, közös konyha, mosókonyha-
használattal), közös helyiség (társalgó) áll a családok rendelkezésére, ahol tv-t nézhetnek, 
társasjátékozhatnak stb.  
A szobákban minden családnak külön hűtőszekrényt biztosít az intézmény. A zárható 
konyhabútor a konfliktusok elkerülését biztosítja. Ha a család nem rendelkezik saját 
ágyneművel, ruhaneművel, textíliával, edénnyel, ezeket a családok átmeneti otthona biztosítja 
számukra, amelyet leltárban vesznek át, kiköltözéskor az intézményi tárgyi eszközöket leltár 
szerint, lehetőleg hiánytalanul átadják.  
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3.5. Személyi feltételek 
BEOSZTÁS VÉGZETTSÉG 
szakmai vezető  1	fő	szociális	munkás	
családgondozó 2 fő 1 fő óvodapedagógus 

 1 fő szociális munkás 
szakgondozó, gondozó 3 fő 1 fő gyermek-és ifjúságvédelmi asszisztens 

1 fő csecsemő-és gyermekgondozó 
 1 fő szociális asszisztens, csecsemő- és 

gyermekgondozó 
Pszichológiai tanácsadó heti 5 órában pszichológus 
Jogász heti 5 órában jogász 
 
3.6. A Családok átmeneti otthona szolgáltatásait igénybe vevők bemutatása 
 
Ellátottak száma nem és korcsoport szerint 
 

 Fiú 
(fő)  

 Leány 
(fő) 

Fiú, leány 
összesen (fő) 

0-3 éves korig 4 - 4 

4-5 éves korig 3 2 5 

6-13 éves korig  4 4 8 

összesen 11 6 17 

Két éven belül 
visszakerült 

3 2 5 

Védelembe vett 1 1 2 

 
Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint (halmozott adat)  

 
A szülők életvezetési problémái 17 fő + 5 fő szülő  
A szülők egészségi problémái - 
A gyermek egészségi problémái - 
A szülők szenvedélybetegsége miatt          -          
A gyermek szenvedélybetegsége miatt  - 

kríziselhelyezés 6 fő + 2 fő szülő 
 

 hajléktalanná válás: 6 fő + 3 fő szülő 

A szülők lakhatási problémái 
miatt ebből: 
 
 

elégtelen lakhatási
körülmények: 

14 fő + 6 fő szülő  

Bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 5 fő + 2 fő szülő 

A szülő vagy gondviselő indokolt távolléte - 
Családi konfliktus  17 fő + 7 fő szülő 
A gyermek magatartási problémái - 
Egyéb 17 fő + 7 fő szülő 
Összesen  82 fő + 32 fő szülő 
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AZ ÁTMENETI GONDOZÁSBÓL KIKERÜLT GYERMEKEK ADATAI (TÁRGYÉVBEN) 
 

Csak ideiglenes gondozásban részesült - 
  0 – 3 hónap      3 gyermek + 1 szülő 
  4 – 6 hónap      3 gyermek + 2 szülő 

  7-10 hónap      2 gyermek + 1 szülő 

11-12 hónap     2 gyermek + 1 szülő 

12 hónapnál több - 

Tárgyév folyamán az átmeneti gondozásból 
kikerültek száma (2013. 01. 01-2013. 12. 31.-ig) 

 10 fő gyermek + 5 szülő 

szüleihez hazakerült 10 gyermek 

más hozzátartozóhoz került - 
gyermekvédelmi 
szakellátásba került 

- 

nagykorúvá vált - 

 
Ebből 
 

egyéb okok miatt kikerült 

 

- 
 
 
2013-ban krízishelyzetben egy család (4 fővel) került az otthonba –   kevesebb, mint az előző 
évben – egy napot tartózkodtak itt. 
Az egyik édesanya élettársának zaklatása, fenyegetőzése miatt feljelentést tettünk a 
rendőrségen. A rendőrség segítségére jóval kevesebb alkalommal volt szükség, mint a 2012. 
évben 
A tapasztalatok alapján az ellátást főleg a téli időszakban veszik igénybe a rászoruló 
családok.  
Az otthonban tartózkodó családok igen kevés jövedelemmel rendelkeznek, munkaviszonyuk 
nincs, jövőképük sincs, csak a mának élnek, életvezetési problémákkal küszködnek. A szülők 
és a gyermekeik a kilátástalan helyzetükből adódóan mentálisan sérültek. A beköltözéskor 
részletesen ismertetjük a házirendet, az együttélés alapvető szabályait, ennek ellenére adódtak 
problémák, konfliktusok, amelyeket részben sikerült tisztáznunk. A dolgozók szakmai tudása, 
következetessége, hozzáállása ehhez a nehéz munkához nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az 
intézményben egyre kevesebb konfliktus alakuljon ki. A családok többségénél azt 
tapasztaltuk, hogy a fizikális ellátáson (étkeztetés, tisztán tartás, fürdetés stb.) kívül nem 
sokat törődtek gyermekeikkel. 
 
3.7. Szabadidős tevékenységek 
A szabadidő hasznos eltöltésére is nagy gondot fordítunk, ösztönözzük a szülőket a 
gyermekeikkel való együtt játszásra, közös programokon való részvételre. Ebben nagy 
segítségünkre van a pszichológus. A hivatalos ügyeik intézésében a jogász sokat segít. 
Megemlékezünk a lakók születés- és névnapjáról, az ünnepeket is megtartjuk, ami segíti a 
családon belüli közösség erősítését, és emellett a lakók közösséggé válását is az otthonban. 
Bízunk benne, hogy ha kikerülnek az intézményből, ezeket a szokásokat, erkölcsi normát 
otthon önállóan is követik.  
A nyári szünetben kirándulást szerveztünk Szentkútra. A kirándulás nagyon jól sikerült, a 
családok és a dolgozók élményekkel telitértek haza.  
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2013. júniusában az „Anyaotthonok támogatása 2012.” című pályázaton az alábbi 
tárgyakat nyertük:  

     – gőz takarítógép, 
     – varrógép, 
     – olajsütő, 
     – digitális fényképezőgép, 
     – ágyhuzatok, 
     – mosógép. 
  Az új tárgyi eszközök megkönnyítik és komfortosabbá teszik az intézményben lakó 

családok életét. 
 

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen 
végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező 
hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása: 
 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013-ban gyámhatósági, 
gyermekvédelmi területen ellenőrzést nem tartott. 
 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező 
hatóság általi ellenőrzés a 2013-as évben az intézmény által nyújtott valamennyi ellátás – 
gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona – tekintetében megtörtént. 
A gyermekjóléti szolgáltatás és a családok átmeneti otthona is határozott idejű működési 
engedéllyel rendelkezik, mivel a személyi feltételek biztosítása – képesítési hiányosság – az 
ellenőrzés időpontjában nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 
A gyermekjóléti szolgáltatásnál feltárt apróbb hiányosságok – melyek megszüntetésére a 
szükséges intézkedések megtétele megtörtént – mellett mindkét szolgáltatás működését 
megfelelőnek találták. 
 
 
V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai 
alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák 
hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós 
elképzelések). 
 
Pásztó Város Önkormányzata a jogszabály által előírt kötelezően biztosítandó ellátáson 
felül a családok átmeneti otthona fenntartásával egy olyan ellátást is biztosít, mely a 
harmincezernél több állandó lakosú település számára lenne kötelező. 
A nyújtott ellátásokat magas színvonalon biztosítja, a felmerülő problémákat hatékonyan 
kezeli. 
Jövőbeni cél a családok átmeneti otthona kihasználtságának növelése. 
 
VI. Bűnmegelőzési feladatok 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság munkatársai több esetben tartottak bűnmegelőző, a D.A.D.A 
programmal kapcsolatos előadásokat általános iskolákban illetékességi területünk több 
településén, többek között a helyi általános iskolákban is felső tagozatosok számára. 
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A Mikszáth Kálmán Gimnáziumban 2013. április 12-én bűn- és baleset megelőzési előadást 
tartottak.    
 
Drogmegelőzési tevékenységük előadások megtartásában, vetélkedők szervezésében és 
szórólapok terjesztésében realizálódik. 
 
Az ismerté vált bűnelkövetők számarányát tekintve az előző évihez képest csökkent a 
gyermekkorú, valamint a fiatalkorú elkövetők száma. 
 
A gyermek és fiatalkorú elkövetők a tavalyi évhez hasonlóan is főleg vagyon elleni 
bűncselekményeket követtek el, túlnyomórészt kisebb értékre elkövetett lopásokat, 
rongálásokat valósítottak meg. 
 
Szomorú tény azonban, hogy a személy elleni bűncselekmények tekintetében a fiatalkorú 
elkövetők száma továbbra is jelentős. 
 
A gyermekkorú sértettek száma továbbra sem számottevő, a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmények főleg iskolákban fordulnak elő, ahol ugyancsak gyermekkorú, illetve 
fiatalkorú személyek követik el a bűncselekményeket. 
 
Az ilyen eseteket szülők, vagy tanárok, nevelők hozzák a hatóság tudomására, ám 
vélelmezhetően sok esetben az ilyen jellegű jogsértések nem jutnak a rendőrség tudomására. 
 
A 2013. évben is folytatott „Iskola rendőre” program is középtávon megoldást nyújthat az 
iskolában bekövetkezett, látenciában lévő jogsértések fokozottabb felszínre kerülésében.  
 
A tanév során iskolakezdéskor és a tanítás befejezésekor az iskolák környékén minden nap 
járőrök teljesítettek szolgálatot a baleset-megelőzés, valamint a kulturált parkolási rend 
fenntartása érdekében. 
 
Drogmegelőzési tevékenységünk előadások megtartásában, vetélkedők szervezésében 
/Pásztó, Ált. Isk., Mikszáth K. Gim./ és szórólapok terjesztésében realizálódik. 
 
Valamennyi formában nagy igényt tapasztalunk erre a tevékenységre, előadásaink, 
tájékoztatóink igen népszerűek. 
 
A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, valamint a sértetté válás megelőzése 
érdekében az iskolák osztályfőnöki óráin előadásokat tartottunk az általános iskolákban. 
 
Lehetőség szerint az osztályfőnöki órákon igyekeztünk szemléltetéseket is tartani a 
rendelkezésünkre álló dvd lemezek, segédanyagok felhasználásával. 
Gyakorlatilag a bűnmegelőzési előadásaink 80 %-a a drogokról, a drogfogyasztás 
következményeiről szólt. 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság a lehetőségeihez mérten igyekszik eleget tenni a közbiztonság 
és a bűnmegelőzés fenntartása érdekében a helyi parkok és játszóterek illetve iskolák 
környékén a gyalogos járőrszolgálat további fokozásával.  
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VII. Civil szervezetek a feladatellátásban  

1. A Katolikus Karitász a 2013-es évben is folytatta az előző évi beszámolónkban 
részletesen bemutatott sokrétű tevékenységét, mellyel többek között számos gyermekes 
családot részesítettek támogatásban a lehetőségeikhez mérten. 
 
2. A gyermekeket érintő szabadidős program lehetőségek legszélesebb körét évről-évre a 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ kínálja. 
 
Alapfeladatuk, hogy minél több gyerek és fiatal, minél változatosabb formában 
részesüljön a kultúra befogadásának és művelésének élményében, és ennek fókuszában 
azok legyenek, akiknél a családi-társadalmi háttér ezt önmagától nem teremti meg.  
 
A gyermekek körében végzett tevékenység az intézmény jól működő, látványos és hálás 
területe, melynek elérése azonban folyamatos munkavégzést, kreativitást és 
programegyeztetést igényel.  
 
Az intézmény célja, hogy színes programkínálatuk gyerek - és családbarát jellegét 
megőrizzék, hogy minél korábbi életkorban kialakuljon a kultúra iránti fogékonyság, 
igénnyé váljon az alkotás, elsajátítás és a befogadás, melyet gyermekkorban kell 
megalapozni. 
 
Ennek megvalósulási formája az értékek mentén történő feladatmegosztás az oktatási és az 
ifjúsággal foglalkozó egyéb intézményekkel történő programegyeztetés által: 

 minden korosztály számára színházi és zenei előadások szervezése bérletsorozat 
keretében évente 
3-4 alkalommal 

 évfordulókhoz köthető irodalmi, történelmi, zenei és képzőművészeti pályázatok 
kiírása 

 az identitástudat erősítésére vetélkedők szervezése 
 olvasásnépszerűsítő pályázatok, író-olvasó találkozók, szövegértést segítő projektek 

általános és középiskolás fiatalok számára 
 tehetséggondozó szakkörök és nyári alkotótáborok  szervezése ( képzőművészeti, 

bütykölde és roma identitástudat erősítésére) 
 minden művészeti ágat magába foglaló MÚZSA Művészeti Fesztivál szervezése a 

pásztói járás területén, ami tevékenységükre építve ez évtől megyei hatókörűvé 
szélesedik 

 művészeti tehetséggondozás a képzőművészet és hagyományőrzés területén 
 jeles napokhoz köthető hagyományok felelevenítése (farsang, húsvét, ádvent, szüret), 

ehhez kapcsolódóan családi kézműves foglalkozások szervezése (évente 4 
alkalommal) 

  hagyományőrző és művészeti közösségek támogatása (néptánc, népzene): próba – és 
fellépési lehetőség biztosítása városi és városrészi eseményeken, kulturális 
rendezvényeken 

  szakmai-pályázati tanácsadás ifjúsági közösség számára 
 
A közművelődés hazai gyakorlatában a legnagyobb igény az ünnepi kultúra, a szabadtéri 
programok és nagyrendezvények iránt mutatható ki. E programok bemutatkozási 
lehetőséget kínálnak a gyermek és ifjúsági öntevékeny csoportok, alkotók és szólisták 
számára is. 
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Városrészeink és a körzet települései az elmúlt évtizedben szépen felépítették Falunapi 
rendezvényeiket. Pásztó ünnepi alkalmává április 26, a városalapítás napja vált, mely 
napon Zsigmond királytól mezővárosi címét kapott. 
Ezen tradíciókra építve az intézmény tevékenységének hangsúlyos része a gyermek és 
ifjúsági korosztály történelmi - művészeti érdeklődésének felkeltése és ébrentartása. 
Tapasztalataik szerint ennek leghatékonyabb formája, amikor a történelem a különböző 
korosztályú látogatók szeme előtt elevenedik meg, ahol bepillantást nyerhetnek egy-egy 
korszak mindennapjaiba és részesei lehetnek a régmúlt jeles eseményeinek.  

 
A Múltidéző Zsigmond Nap városnappá nőtte ki magát és Zsigmond Hétté bővült, 
amely nemcsak a város és a kistérség lakóit, intézményeit, civil szervezeteit mozgósítja, 
hanem az idelátogatók számára is kuriózumot, igényes kikapcsolódást jelent. Magyarország 
egy-egy tájegységében a rendezők az adott műemlékhez kötődően vázolnak fel egy 
korszakot. Az intézmény újítása abból áll, hogy évente mindig más, új történelmi 
időszakot mutatnak be, minden esetben fölerősítve az adott kor helyi (nógrádi és 
pásztói) sajátosságait. 

 
A történelmi korok egymásutániságát az irodalom, zene, tánc, harcművészet, kézművesség, 
viseletek, korabeli életmód és konyha bemutatásával kívánjuk évről-évre megjeleníteni. Az 
utóbbi évben a rendezvényre való felkészülés, a sikeres lebonyolítás közüggyé vált. Az 
oktatási intézmények, művészeti iskola közössége, amatőr művészeti csoportok és a civil 
szervezetek egyaránt kivették részüket a munkából Pásztón és a térségben egyaránt 
 
Az alapító okiratban foglaltak szerint az intézménynek biztosítania kell a szabadidő 
kulturált eltöltésének feltételeit a fiatal korosztály számára is. A könyvtár esetén ez 
megfelelő számú és összetételű dokumentum beszerzésével, szolgáltatások bővítésével 
valósítható meg.  
A művelődési központ ezen követelményeknek művészeti csoportok, klubok működtetésével, 
kulturális, táncos és szórakoztató rendezvényekkel, szabadtéri programokkal, a kötetlen 
társas élet eseményeivel tesz eleget.  
A városban élő gyermekek programlehetőségeit színesíti a Kistérségi Közkincs Kerekasztal 
vezetői, Antalné Prezenszki Piroska és Bottyán Katalin által szervezett és vezetett 
„párhuzamos műhelyek” gyermekművészeti, alkotó és önismereti tábor, mely nagyrészt 
pályázati pénzből valósult meg. 
A tábor alatt kirándulásokat, művészeti foglalkozásokat és egy budapesti hajóutat szerveztek 
a jelentkező 20 gyermek részére, akik számos élménnyel gazdagodtak az egy hét alatt. 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Város Önkormányzata megtárgyalta a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést, azt elfogadja és annak alapján az 
alábbi feladatokat határozza meg. 
 
 Határozati javaslat: 
 
1. A családok átmeneti otthonában lakó szülők lehetőség szerint kapjanak munkalehetőséget 
(közfoglalkoztatás) 4 órában a gyes mellett. Jövedelmük emelkedésével több esélyük lenne 
az önálló életvitelhez, könnyebben válhatnának a társadalom hasznos tagjaivá. 
 
2. A foglalkoztathatóság növelése érdekében a Munkaügyi Központ által szervezett, szakmát 
adó képzések figyelemmel kísérése és szorgalmazása a szakképesítéssel nem rendelkező, 
munkanélküli szülők vonatkozásában. 
 
3. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő családok többnyire nem rendelkeznek lakással, 
kevés jövedelemből élnek, ezért az albérlet számukra megfizethetetlen. Meg kell vizsgálni a 
szociális bérlakások kialakításának a lehetőségét, figyelni kell azokat a pályázati forrásokat, 
melyek lehetőséget adnak a településen olyan szociális bérlakások építésére, vagy 
létesítésére, ahol a rászoruló családok - intézmény független - elhelyezést nyerhetnek. 
 
Felelős: érintett intézmények, szervek vezetői 
Határidő: folyamatosan, ill. értelemszerűen 
 
4. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 86/2013. /IV. 30./ számú határozat hatályát 
veszti. 
 
Pásztó, 2014. április 18. 
 
 
 
 
 
 

Bartus László 
Igazgatási és Szociális Osztály Vezetője 

 
 
 
 

Odlerné Tiszovszki Mária 
Pásztói Gondozási Központ Vezetője 

 

           Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   
                      Dr. Tasi Borbála 
                     címzetes főjegyző 
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