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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 


Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága 


 
 
 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága  
 


2011. június 21-én (kedden) 16.00  órai 
 


kezdettel  ö s s z e v o n t  bizottsági ülést tart. 
 
Napirend: 
 
1./ A 2011. június 27-én tartandó képviselő-testületi ülés napirendjeinek 
véleményezése 
 
2./ B e j e l e n t é s e k 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme. 
 
Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 
 
 
S z e g h a l o m , 2011. június 15. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 


        Macsári József  
            polgármester 













Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 


 
TÁJÉKOZTATÓ az 


Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkájáról 
a Képviselő-testület 2011. június 27-i ülésére 


 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2010. októbertől 2011. júniusig 10 
alkalommal tartott bizottsági ülést, és összesen 32 db határozatot hozott.  
 


- Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a 
Bizottság közreműködik az állami és nemzeti ünnepek méltó 
megünneplésével kapcsolatos feladatokban; javaslatot tesz a városi 
kulturális ünnepek megteremtésére, hagyományteremtéshez; dönt a 
keret erejéig a sport- és civilszervezetek támogatásáról; dönt a 
sportcsarnok használatával kapcsolatos támogatott célú kérelmekről, és 
véleményezik mindazokat a testületi anyagokat, amelyek a Bizottság 
feladatkörét érintik. Ezen túl figyelemmel kísérik az oktatási, kulturális 
művelődési intézmények munkáját, részt vesznek az intézmények 
költségvetési egyeztetésén.  


 
- Főbb döntések, állásfoglalások, amellyel segítették a Képviselő-


testület döntéseit: 2011. évi költségvetési koncepció összeállítása, 
intézmények élelmezési és nyersanyagköltségekről szóló rendelet 
megalkotása. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, 
valamint Minőségirányítási Program jóváhagyása; Művelődési Sport 
és Szabadidő Központ 2011. évi munkatervének, SZMSZ-ének 
elfogadása; Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai 
Programjánk és Házirendjének jóváhagyása; TISZK-kel kapcsolatos 
előterjesztések véleményezése; intézmények alapító okiratainak 
módosítása; Nagy Miklós Városi Könyvtár és a Sárréti Múzeum 
összevonása; az új intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat, 
könyvtár és múzeum megszüntetése. 


 
- A Képviselő-testület 2011. évre 12 millió forint támogatást biztosított 


a bizottság számára, és ebből az összegből a keret erejéig támogatják a 
helyi kulturális, sportegyesületeket, civilszervezeteket a benyújtott 
kérelmek alapján. A határozatok többsége anyagi támogatások 
elbírálását, odaítélését tartalmazzák. A támogatottakkal támogatási 
szerződés kötésére kerül sor, amelyben konkrétan meghatározásra 
kerül a bizottsági döntés alapján, hogy a támogatás felhasználásáról 
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milyen formában, és meddig kell elszámolni. A támogatásban 
részesülők kérelmükben ismertették a 2011. évi programjaikat, elért 
eredményeiket, költségvetésüket és konkrétan meghatározták a kért 
támogatás összegét, és a bizottság ez alapján mérlegelte a támogatás 
nagyságát. Lehetőség szerint valamennyi beadványt támogatott a 
bizottság – sajnos, nem a kért összegnek megfelelően, és főképpen 
szeghalmi nagyobb rendezvényeket támogattak. Eddig a Bizottság 21 
kérelmet támogatott: különböző sport és kulturális, iskolai 
rendezvényeket, és a lakosság nagy részét érintő Szeghalom 
újratelepítése 300. évfordulója megrendezéséhez, decemberben városi 
karácsonyi ünnepségre, és az év végi jutalmazásokra nyújtott 
támogatást, amit a tanulmányi, művészeti, sport és egyéb területen 
jeleskedők elismerésére fordítanak majd. Lehetőség szerint támogatták 
az alapítványokat is és bizottsági javaslatok alapján ezekben a 
Képviselő-testület döntött. 


 
A Bizottság feladatkörét érintően az anyagi támogatásokon felül, szakmailag és 
erkölcsileg is segítik a nevelési-oktatási, művelődési intézmények, 
sportegyesületek, szakosztályok célkitűzéseit, terveit. 
 
Szeghalom, 2011. június 16. 
 
 
 


Elek Ferencné 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 


elnöke 
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    Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-142. 
 


J e l e n t é s 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 


a Képviselő-testület 2011. június 27-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselő-testület a 25/2011. (III. 10.) Ökt. sz. határozatában egyetértett a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatása során, az Újtelep és a 
Kendereskert útépítése tárgyú LEKI pályázatnál 115.200,- Ft támogatástartalom 
visszafizetésével. 
Jelentem, hogy a Támogató Hatóság részére a fenti összeg a kamattal 
visszafizetésre került.  
 
A 35/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület elfogadta a BIO-
SALES Bt. ajánlatát a szelektív hulladékgyűjtési feladatok ellátására, és 2011. 
július l. napjával meghatározta a szerződéskötés időpontját. 
Jelentem, hogy ezzel meg kell várni a hulladékgazdálkodási törvény 
megalkotását, így Képviselő-testület a 85/2011. (V. 30.) Ökt. sz. határozatával 
módosította a fenti határozatot úgy, hogy a szolgáltatás beindítására akkor 
köthető szerződés, ha a hulladékgazdálkodási törvény ezt lehetővé teszi. 
 
A 37/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozata alapján Képviselő-testület indokoltnak 
tartotta a Szeghalom, Érmellék utca szélesítés geodéziai munkálatainak 
elkezdését, majd ingatlanforgalmi szakértő bevonásával az utca korrekcióhoz 
szükséges területek megvásárlását. 
Jelentem, hogy ennek első ütemének megfelelően, a földmérési munkálatok 
elvégzésére 3 árajánlat lett kérve, és a legalacsonyabb ajánlatot tevő Szitó 
Szabolcs szarvasi földmérő ajánlata lett elfogadva, akivel a szerződéskötés 
megtörtént. A geodéziai munkálatokkal kapcsolatban az utca új nyomvonalának 
meghatározását elkészítette előzetes rajz alapján, amelyet a Pénzügyi Bizottság 
jóváhagyott. 
 
41/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület támogatta a 
Szeghalom-Körösladány közötti kerékpárút építését, és egyetértett közös 
pályázat benyújtásával, továbbá azzal, hogy nyertes pályázat esetén a költségek 
50-50 %-os megoszlása mellett Körösladány gesztorságával és szállítói 
finanszírozásával Szeghalom részt vegyen a beruházás megvalósításában.  
68/2011. (V. 26.) Ökt. sz. határozatban megerősítve a fenti pályázat benyújtását, 
ezen túl a Képviselő-testület elfogadta a Körösladány Szeghalom 
Önkormányzata közötti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást is. 
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Jelentem, hogy a határozatok továbbítva lettek Körösladány Önkormányzata 
részére, illetve a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása 
megtörtént. 
 
A 43/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület döntött a 
Temesvári híd műszaki felülvizsgálatáról, és az arra jogosult szakember 
kiválasztását a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalta. 
Jelentem, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 ajánlatot kért jogosultsággal rendelkező 
tervezőktől, és a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő, békéscsabai székhelyű 
HATERV Magas – és Mélyépítési Mérnöki Szolgáltató Bt. ajánlatát fogadta el. 
A céggel a megbízási szerződés megkötésre került. 
 
69/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozata értelmében Képviselő-testület Nagy 
István Műszaki Iroda vezetőt delegálta a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási 
Társulat küldöttválasztó fórumára. 
Jelentem, hogy a döntésről Nagy István értesült, aki a küldött közgyűléseken 
részt vesz. 
 
A Képviselő-testület a 78/2011. (V. 16.) Ökt. sz. határozata alapján nyári 
gyermekétkeztetés támogatására pályázat benyújtását határozta el, 50 fő 
hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére, 45 napra. 
Jelentem, hogy a pályázat nyertes lett 25 fő étkeztetésére, így az Önkormányzat 
önerőből vállalta további 25 fő gyermek étkeztetését, amelynek költségét a 
2011. évi költségvetésének tartalékalapjából biztosítja. 
 
86/2011. (V. 30.) Ökt. sz. határozatával Képviselő-testület elfogadta a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását. 
Jelentem, hogy a döntésről a Társulás értesítést kapott. 
 
88/2011. (V. 30.) Ökt. sz. határozata értelmében Képviselő-testület nyilatkozott 
arról, hogy a KÖRÖS VOLÁN Zrt. részére múlt évben 320.000,- Ft vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatást nyújtott, valamint a helyi közlekedést ez 
évben folyamatosan fenntartja.  
Jelentem, hogy a határozat a KÖRÖS VOLÁN Zrt. részére továbbítva lett. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2011. június 14. 
 


Tisztelettel: 
 


Macsári József 
polgármester 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottságának Elnökétől 


 
 


TÁJÉKOZTATÓ a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról 


a Képviselő-testület 2011. június 27-i ülésére 
 


A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. októbertől 2011. júniusig 11 
alkalommal ülésezett és összesen 12 db határozatot hozott. Munkájukat az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően végzik. Ennek során elbírálják a Bursa Hungarica felőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj pályázatokat; döntenek a keret erejéig a 
szemétszállítással kapcsolatos kedvezmények odaítéléséről; a keret erejéig 
döntenek az első lakáshoz jutás támogatásáról; javaslatot tesznek a szociális 
helyzet alapján a bérlakásra jogosult bérlő kiválasztására és véleményezik a 
feladatkörüket érintő testületi anyagokat. Ezek közül a legjelentősebbek: 
szociális rendelet módosítása; napi élelmezési és nyersanyagköltségekről szóló 
rendelet; 2011. évi költségvetési koncepció, költségvetési rendelet; 
szemétszállítási rendelet, lakásbérbeadási névjegyzék; iskolatej biztosítása, 
ivóvízminőség-javító program véleményezése, továbbá kezdeményezték a 
méhnyak rák elleni védőoltás anyagi támogatását. 
 
Fenti időszakra vonatkozóan a bizottsági határozatok az alábbi döntéseket 
tartalmazzák: 
 
- A bizottsághoz több kérelem érkezett szociálisan rászorultak részéről, anyagi 
támogatás biztosítását, illetve tüzelőanyagot, vagy építési anyagot kérve. A 
Bizottság ilyen esetekben a Műszaki Iroda, illetve Szociális Iroda bevonásával 
dönt. (Közvetlen életveszély elhárításához faanyag biztosítása, rendkívüli 
szociális segély biztosítása, stb.). 
 


- 10 db vegyes tüzelésű kályha vásárlását indítványozta a Bizottság a 
szociálisan rászorulók számára, eddig 3 család részére biztosítottak 
kályhát, és engedélyezték részükre a kályha árának havi törlesztéssel való 
visszafizetését. 


 
- BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat odaítéléséről döntöttek a 


keret erejéig, ezáltal 8 fő szeghalmi tanuló részesült támogatásban. 
 


- Hulladékszállítási kedvezménnyel kapcsolatban 114 fő részére 
biztosított a Bizottság 50 %-os díjkedvezményt, és 51 fő 75 év felettiek 
részére biztosítottak 100 %-os díjkedvezményt. A Bizottság az 50 %-os 
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díjkedvezmények odaítélésével kapcsolatban új szabályozás kidolgozását 
tartja szükségesnek, az ezzel kapcsolatos rendelet módosítását javasolták. 


 
- Egy esetben döntöttek kamatmentes, visszatérítendő önkormányzati 


támogatás odaítéléséről, segítséget nyújtva ezzel a kérelmezők 
lakáshelyzetének megoldásában. 


 
- A Bizottság tagjai részt vesznek a lakásbérbeadási névjegyzék 


összeállításában, környezettanulmányt folytatnak, és szakmai 
munkájukkal segítik elő a névjegyzék összeállítását. A névjegyzék 
előterjesztésére várhatóan a szeptemberi ülésen kerül sor. 


 
A Bizottság továbbra is nagy figyelmet fordít az egészségügyi alapellátás 
megfelelő szakorvosokkal való feltöltésére, illetve a város egészséges 
ivóvízzel való ellátására. 
 
Szeghalom, 2011. június 14. 
 
 


Dr. Farkas Erzsébet 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 


elnöke 
 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 


 
 
 


TÁJÉKOZTATÓ a 
Pénzügyi Bizottság munkájáról 


a Képviselő-testület 2011. június 27-i ülésére 
 
 


A Pénzügyi Bizottság 2010. októbertől 2011. júniusig 23 alkalommal 
ülésezett, és munkájuk során 18 db határozatot hoztak. 
 


- A Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörét az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, ez alapján ellátják 
a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat; ellátják az 
összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat; részt vesznek 
az önkormányzati vagyongazdálkodási feladataiban; megtárgyalják a 
belső ellenőrzési jelentések, továbbá külső szervek ellenőrzési 
jelentéseit. Ezen túl döntenek a járdaépítésekről a költségvetésben 
meghatározott keret erejéig; lebonyolítják licitálással a képviselő-
testület által elidegenítésre kijelölt ingatlanok eladását, illetve 
lebonyolítják a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó ügyeket és 
véleményezik a feladatkörüket érintő testületi anyagokat. A 
legjelentősebb volt ezek közül az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési koncepciója, a 2011. évi költségvetési rendelete, illetve a 
2010. évi zárszámadási rendelete. A Pénzügyi Bizottság tagjai részt 
vettek az intézmények 2011. évi költségvetési egyeztetésén. A 
bizottsági tagok segítették a Képviselő-testület döntését a villamos- és 
gázenergia  közös beszerzésében; önkormányzati intézmények alapító 
okiratainak módosításában; önkormányzat intézményeinél alkalmazott 
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásában; ivóvíz- és 
szennyvíz  szolgáltatás díjainak megállapításában; helyi járatú 
autóbuszok viteldíjának megállapításában; szemétszállítási díj 
meghatározásában; közbeszerzési szabályzat, iparűzési rendelet 
megalkotásában. 


 
A Pénzügyi Bizottság fenti időszakban a következő döntéseket hozta: 
 
-  Kolozsvári u. telek; Szabadság tér 14. C. III/10. sz., Tildy u. 20-24. A. 


II/4. sz., Tildy u. 4-8. B. II/7. sz., Tildy u. 4-8. A. I/1. sz., Semmelweis 
u. 2. sz, Semmelweis u. 8. sz. ingatlanok elidegenítése 
licittárgyalással. 
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- D’Orsay kastély pótmunkáinak elvégzésére; zöldterület gondozási 


feladatok ellátására; Várhelyi Ifjúsági Tábor épületeinek felújítására; 
Petőfi u. útburkolat felújítás pótmunkára ajánlattételi felhívások, 
közbeszerzési eljárások lezárása. 


 
- Árajánlat kérése alapján nyertes szállító kiválasztása a Várhelyi 


Ifjúsági Tábor épület bútorbeszerzésére. 
 


- 2011. évi járdafelújításokra és a KEOP energetikai pályázat 
készítéshez; Szeghalom belterület útjainak kátyúzására, illetve 
meglévő betonjárda aszfaltozására, továbbá Szeghalom-Érmellék u. 
szélesítése- telekhatár rendezése tárgyában ajánlatkérés, majd nyertes 
kiválasztása 


 
- Temesvári híd időszakos vizsgálatára arra jogosult tervező 


kiválasztása. 
 
 


 
Szeghalom, 2010. június 15. 
 
 


Hegyesi Zsuzsanna 
Pénzügyi Bizottság elnöke 


 
 








 
 
 
 
 
 
 
 


B E S Z Á M O L Ó 
A Képviselő-testület 2011. június havi ülésére 


 
(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 


kötelezővé teszi a helyi önkormányzatok részére, hogy évente átfogó értékelést 
készítsenek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról) 


 
 
 
 
 
 
 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó 
gyámhatósági intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások. 


 
 


II. Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai 
 
 


III. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működése és az általa 
nyújtott szolgáltatások 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszámoló a Városi Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal, valamint 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szeghalmi 
Tagintézményének közös beszámolója. 
 
 
 
Szeghalom, 2011. június 7. 
 
 







I. Települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó 
gyámhatósági intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások. 


 
  
A XX. század nagy vívmánya a gyermek középpontba helyezése.  
Egészséges generációról akkor beszélhetünk, ha biztosítjuk a gyermekek szellemi, erkölcsi, 
fizikai, érzelmi fejlődését. Mindezek komoly felelősséget rónak a családokra, a társadalomra.  
 
A gyermekvédelmi törvény nem más, mint az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének hazai 
feltételekhez igazodó alaptörvénye. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényről 1997. 
április 22-én szavazott az Országgyűlés, és a törvény november 1-én lépett hatályba. A 
gyermekvédelem első, teljesen önálló jogi szabályozása. 
 
A törvény megalkotásával egy új korszak kezdődött, a gyermekvédelmi ellátás és 
gondoskodás, valamint a gyámügyi igazgatás rendszere.  
 
A törvény célja, hogy: 
Az állam, az önkormányzatok, valamint a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi 
személyek, meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel 


- segítsék a gyermekek jogainak védelmét, érdekeinek érvényesítését, 
- elősegítsék a szülői kötelezettségek teljesítését – ha ez nem lehetséges – a hiányzó 


szülői gondoskodás pótlását, 
- gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről illetve annak 


megszüntetéséről, 
- segítsék a gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatal felnőttek (18-24 év) 


társadalmi beilleszkedését 
 
Mindezek érdekében a törvény meghatározza: 


- a gyermekek alapvető jogait és kötelességeit, a jogok védelmét, 
- a gyermekek védelmének rendszerét (ellátásokat és a hatósági intézkedéseket) 
- a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szerveket, valamint 
- a gyámügyi igazgatás szervezetét és feladatait. 


 
A gyermekvédelem fogalmára számos meghatározás ismert és elfogadott. A gyermek 
védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból 
kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
 
Tágabb és szűkebb értelemben is megközelíthető. 
Tágabb értelemben gyermek és ifjúságvédelem alatt értendő minden olyan tevékenység, amit 
a gyermek érdekében a család, az óvoda, az iskola, a társadalom bármely intézménye tesz. 
Ebben a megközelítésben a gyermekvédelem a szociálpolitika egyik részterülete. 
 
Szűkebb értelemben a gyermekvédelem azt az állami feladatot jelenti, amely a különleges 
védelemre szoruló gyerekek érdekeit óvja hatósági eszközökkel.  
Az állam (és az önkormányzat) különleges védelmét olyan anyagi, környezeti, magatartási, 
vagy egészségügyi okból fakadó veszélyeztetettség alapozza meg, amely a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
 
 
 
 
 







A gyermekvédelem rendszere 
 
A gyermekvédelem legfőbb pillérei: 
 - alapellátások 
 - szakellátások 
 - hatósági intézkedések 
 
Az alapellátás célja, hogy a gyermek testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését, jólétét, és családban 
történő nevelését elősegítse.  
Az alapellátás pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzat által 
ellátandó feladat. 
A szakellátás célja, elsősorban a családjából bármely okból kikerült gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítása.  A szakellátások mindig személyes gondoskodást nyújtó ellátások. A 
szakellátások biztosítása a megyei/fővárosi önkormányzatok kötelező feladata.  
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéseket hoz a települési 
önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal.  
 
A Szociális Iroda és Gyámhivatal dolgozói létszámát figyelembe véve, a Szociális Irodán 2 fő 
köztisztviselő és 1 fő szerződéses dolgozó, a Gyámhivatalban 3 fő köztisztviselő dolgozik. 
A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatokat 1 fő, az irodavezető látja el, a 
gyámhivatali teendőket 3 fő köztisztviselő látja el. 
 
Végzettségüket tekintve: 
A jegyzői feladatokat ellátó 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, a 
gyámhivatalban 2 fő szakirányú felsőfokú végzettségű, 1 fő középfokú végzettségű. 
 Tárgyi feltételek: minden ügyintéző rendelkezik számítógéppel, és az osztályok egy kis 


teljesítményű nyomtatóval és minden ügyintézőnek külön irodája van. 
 
 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladatköréből származó adatok 
                          
 
A város demográfiai mutatói: 
 
Szeghalom város lakosságának száma 2010.12.31 napján: 9.632 fő. 
Ebből, a kiskorúak száma:1.831 fő. 
0-6   éves = 564 fő 305 fiú  259 lány 
7-14 éves = 763 fő 388 fiú  375 lány 
15-18 éves=494 fő 265 fiú  229 lány 
 
Az elmúl évhez viszonyítva 159 kiskorúval van kevesebb.  
  
Pénzbeli ellátások 
 
 


1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
 
Jogosultsági feltétel:  
- családban élők esetében a jövedelem a nyugdíj minimum            130%-a = 37.050,-Ft/fő és    
  a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezhet 
- gyermekét egyedül nevelő, tart.beteg, illetve nagykorú esetén     140%-a = 39.900,-Ft/fő 
  és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezhet.) 
 







Egyszeri pénzellátás: 
(2010. július és november hónapban) 


 
Év                    forint Gyermek (fiatalfelnőtt) 
2010.  júliusban             3.996.200    401 család,  689 fő  (626 kk. 


+ 63  nk.) 
2010.  novemberben             4.065.800     425 család, 701 fő  (616 kk. 


+ 85  nk.) 
 
 
Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak évente két alkalommal 
(július és november hónapban) gyermekenként 5.800,-Ft pénzellátásra, valamint ingyenes 
tankönyvtámogatásra, étkezési támogatásra voltak jogosultak. A pénzellátás nincs tanulói, 
hallgatói jogviszonyhoz kötve, csak ahhoz, hogy tárgyév július 1-én és november 1-én a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell lenni.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelemre indul, és egy évre állapítható meg.  
Az ismételt megállapításhoz, az ügyfél újabb kérelme szükséges.  
 
Az 1997. évi XXXI. törvény 20/B. § -a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról is 
rendelkezik, de településünkön eddig nem volt olyan kérelmező, aki erre jogosult lett volna.  
Feltétele ugyanis az, hogy a bíróság által tartásra kötelezett gyám kérheti gyámoltja részére, 
ha az egyéb feltételeknek is megfelel. 
 


2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek 
 
 
Év          család          gyermek Összeg (Ft) 
2010. évben            68            77   fő         391.740 
 
 
Elutasított kérelem nem volt.  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással főként a hirtelen, krízis helyzetbe került családok 
gyermekeit segítettük, pl: kollégiumi térítési díjak pótlására, étkeztetés biztosítására, 
táborozás költségeire, szakkörön való részvételre, kapcsolattartás létrehozására, szemüveg 
kiváltásához, tápszerre, gyógyszerköltségre. 
 
 
 3. Óvodáztatási támogatásban részesültek 
 
 
Év                     fő                     Ft 
2010. június                      22                 280.000 
2010. december                      17                 180.000 
   
 
2010. június:   
  5 fő kapott 20.000,-Ft támogatást gyermekenként. 
36 fő kapott 10.000,-Ft támogatást gyermekenként. 
 
A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének állapíthat meg óvodáztatási 
támogatást, aki a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a 
gyermek a 4-ik életévét betöltötte, és gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járatásáról.  







Rendszeres óvodába járásnak az minősül, ha a gyermek naponta legalább 6 órát az óvodában 
tartózkodik, illetve beíratásától számítva az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma 
együttesen nem haladja meg az óvodai nevelési napok 25%-át.  
Első alkalommal, ha a gyermek beíratása az év első felében történt meg és a rendszeres 
óvodába járása óta eltelt legalább 3 hónap, akkor június hónapban  
ha,  júniusig nem telt el a 3 hónap, akkor december hónapban jogosult a támogatásra. 
 
2010. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és 
gyermekenként tízezer forint a támogatás összege. 
 
 
     4.             Védelembe vétel  
 
Ha a gyermek veszélyeztetett és ezt az alapellátások önkéntes igénybevételével nem lehet 
megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi 
környezetben mégis biztosítható, a jegyző védelembe veszi.   
A gyermekjóléti szolgálat családgondozójával való együttműködésre a gyermek és a szülő, 
csak védelembe vétel elrendelése esetén kötelezhető! 
 
Védelembe vétel esetén a gyámhatóság családgondozót rendel ki, aki feladatát egyéni 
gondozási-nevelési terv alapján látja el. A védelembe vétel felülvizsgálata a határozat 
jogerőre emelkedését követő egy év múlva kötelező, vagy a szülő, illetve családgondozó 
kérelmére bármikor.  
A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát.  
 
Az intézkedés célja: a gyermek családban történő nevelkedésének folyamatos segítése, az 
ellátásának megszervezése, segítése, a szülői nevelés kontrollja, a veszélyeztetettség 
megelőzése, megszüntetése. 
 
A védelembe vétel elrendelésének oka változó: - szülői alkoholizmus,  szülők egymás közötti 
agresszivitása, lopás, verekedés, kábító-bódító szerek használata, tankötelezettség 
megszegése, csavargás. Továbbra is gyakori a tankötelezettség megszegése.  
 


Év Család Védelembe vett 
gyermek 


Megszűnt eljárás 


2010 évben.            11                     22                             12       fő 
 
 2010. évben 45 családban 75 veszélyeztetett kiskorúval volt közvetlen munkakapcsolat.   
 Ebből 11 családban 22 kiskorú esetében alkalmazta a védelembe vételt a gyámhatóság.  
 2010. év folyamán újként védelembe vett 6 család 10 gyermeke.  
 2010. évben 9 családból 12 gyermek esetében lett a védelembe vétel megszüntetve.  
 
A 22 kiskorúból 2 fő esetében annyira súlyos problémák merültek fel, hogy rajtuk már csak 
úgy lehetett segíteni, hogy őket a családjukból ki kellett emelni és átmeneti nevelésbe 
kerültek. 
 
A megszűnés oka: (2010) 
-     8 fő esetében sikeres gondozás miatt. 
-     2 fő átmeneti nevelésbe került, (a hosszan tartó gondozás sem vezetett eredményre) 
 
 
 
 
 







5. Eredménytelen védelembe vétel 
 
A jogszabály rendelkezése alapján, ha a védelembe vétel két év alatt nem szüntethető meg 
eredményesen, akkor a jegyző nevében eljáró gyámhatóság 8 napon belül a teljes iratanyagot 
köteles a gyámhivatalnak megküldeni. A gyámhivatal a gyermek veszélyeztetettsége 
érdekében újabb vizsgálatot rendel el és ha szükséges a gyermek érdekében más 
gyermekvédelmi intézkedést tesz.  
Ha azonban azt állapítja meg, hogy a hatáskörébe tartozó intézkedésre nincs szükség, akkor az 
iratokat átteszi  vissza a jegyzőhöz.  
2010-ben 1 esetben került sor effajta intézkedésre. 
 
6. Iskoláztatási támogatás felfüggesztése 
 
Ha az oktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes  
jegyzőnek, (gyámhatóságnak) hogy a gyermek igazolatlanul mulasztott a kötelező tanórai 
foglalkoztatásról 10 órát, akkor a jegyző nevében, a gyámhatóság írásban figyelmezteti a 
szülőt és kiskorút a jogkövetkezményekre. Ezzel egyidejűleg értesíti a Gyermekjóléti 
Szolgálatot is.  
50 igazolatlan mulasztás esetén az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül, és a gyermek 
védelembe vétele kötelező, ha eddig még nem történt meg.  
 
Ez a rendelkezés 2010. augusztusa óta hatályos és 2010-ben 1 fő gyermek tekintetében került 
sor felfüggesztésre a védelembe vétel egyidejű elrendelése mellett. A felfüggesztett 
iskoláztatási támogatást eseti gondnok kezeli, aki minden hónapban köteles a felhasznált 
pénzzel elszámolni.  
Családi pótlék természetben történő nyújtására nem került sor.   
 
7. Szabálysértési ügyek 
 
2010. évben: 


-   11 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni tárgyalás tartása  
     mellett. 


 
Ezekben az ügyekben a rendőrség jelzése után járt el a gyámhatóság. ( többségében közúti 
közlekedés kisebb fokú megszegése, lopás,  kábítószernek minősülő anyaggal való visszaélés, 
engedély nélküli vezetés szerepel az okok között)  
 
8. Környezettanulmány készítés 


- 6 esetben bíróság, ügyészség, büntetés végrehajtási intézet, egyéb társhatóság 
részére környezettanulmány készült. 


       
9. Nyári étkeztetés 


 
Hasonlóan az elmúlt évhez, az önkormányzat ismét felvállalta a szociálisan rászoruló 
gyermekek nyári ingyenes étkeztetését.  
Ennek a támogatásnak a célja az, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése biztosított legyen. 
 
A települési önkormányzat által nyári gyermekétkeztetés céljára igénybe vehető elvi 
keretösszeget, valamint a megyénkénti elvi keretösszeget a szociális és munkaügyi 
minisztérium állapította meg úgy, hogy a tárgyévet megelőző év július, valamint november 
hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők létszámadatából számított 
átlag 23%-át veszi alapul. A napi étkeztetés értéke a 370,-Ft-ot nem haladhatta meg.  
 







              Év               fő              nap          előirányzat 
2010. évben              148             54           2.957.040 
  
 (148 fő  ingyenes ebédelt, 54 napon keresztül, vagyis az egész nyárra megoldott volt  az 
étkezés.) 
 
10.      Halmozottan hátrányos helyzetűek 
 
A jegyző nevében eljáró gyámhatóságnak 2007. január 1-től a településen élő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számáról iskolai és óvodai bontásban  -szülői nyilatkozat 
alapján  -  adatot kell szolgáltatnia a KIR (Közoktatási Információs Rendszer) részére május 
hónapban.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (hh) igénylő szülőt, nyilatkoztatni kell arról, 
hogy az általános iskola 8 osztálynál rendelkezik-e magasabb iskolai végzettséggel. Ha sem 
Ő, sem házastársa nem rendelkezik 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel, úgy a szülő 
kérheti, hogy gyermekét minősítsék halmozottan hátrányos helyzetűnek (hhh). A kérelemről  
a gyámhatóság igazolást állít ki. 
 
 
2010. év május 15. napján nyilvántartott adatok szerint, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők közül összesen 180 fő volt halmozottan hátrányos helyzetű. 
 
11. HPV elleni védőoltás 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete helyi rendeletében szabályozottak szerint valamennyi 
veszélyeztetett korú (14-15 évesek) kislány részére vagy ingyenesen, vagy 50%-os mértékben 
biztosította a védőoltást. (2010. évben 21 fő részesült ingyen oltásban) 
 
12.     Átmeneti gondozás 
 
A gyermekek átmeneti gondozását a dévaványai Gyermekotthon (Dévaványa, Mátyás u. 1.)  
mint fenntartó által létesített Gyermekek Átmeneti Otthona útján oldottuk meg. 
A fenntartó és a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a szolgáltató tevékenységre ellátási 
szerződést kötött. 
Az ellátási szerződés szerint a szolgáltató tevékenysége: 
   Gyermekek átmeneti gondozása 12 férőhelyre 
   (12 fő gyermek, vagy 10 fő gyermek + 2 fő otthontalanná vált felnőtt. 
 
 
13. működési engedélyek kiadása 
  
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 320/2009. (XII.29.) 
Kormányrendelet, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009.(XII.29.) Kormányrendelet alapján 
történik. 
A működést engedélyező szerv, a gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni 
ellátása esetén a szolgáltató székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes - a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben kijelölt -
települési önkormányzat jegyzője.  
 
2010. évben 7 érvényes működési engedély volt kiadva. 


-3 bölcsődére, (Vésztő, Körösladány, Füzesgyarmat) 







-2 gyermekjóléti szolgálatra, (Körösladány, Okány,) 
-1 családsegítő szolgálat és házi segítségnyújtás (Okány) 
-1 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  


 
Működési engedély kiadása során szükséges különböző szakhatóságok bevonása. (Tűzoltóság, 
ÁNTSZ, Építésihatóság, a szakmai program véleményezése céljából, illetve ellenőrzéskor a 
Módszertani Központ) 
A jogszabály értelmében a működési engedélyt kiadó szerv, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység ellenőrzésére évente köteles, szociális szolgáltatás 
esetén két évente egyszer. 
 
14. Bűnmegelőzés 
 
Településünkön évek óta oktatók, rendőrök foglalkoznak a D.A.D.A. oktatás keretein belül a 
tanulókkal, de felnőttek, hozzátartozók részére is tartanak előadásokat. Az általános és 
középiskolában foglalkozások alkalmával ismertetik meg a tanulókkal azokat a módszereket, 
aminek segítségével elkerülhető az áldozattá válásuk. A fiatalok különböző teszteket, 
kérdőíveket töltenek ki, illetve az általuk kiválasztott témában előadást szerveznek. A 
Szociális Iroda már egy éve a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság 
Bűnmegelőzési Osztályával kapcsolatban áll, rendszeresen információkat, hírleveleket 
kapunk, melyeket tartalmától függően juttatunk el az ifjúsághoz, lakossághoz.  
A rendőrség felderítő és megelőzési tevékenysége során – kiskorúak által, vagy sérelmükre 
elkövetett cselekmények során -  minden esetben írásban értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot a 
további intézkedés megtétele érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat pedig a gyámhatóságot 
értesíti, illetve meghívja az esetmegbeszéléseire.  
 
 
Városunkban a gyermekvédelmi gondoskodást is érintően az alábbi civil szervezetek aktív 
közreműködésére számíthatunk: 
1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, - adomány,  
2. Vöröskereszt – adomány. 
3. Senshi Kyokushin KaratemGyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület. 
Tagjainak létszáma:80 fő (5-50 éves korig) 
Az egyesület célja, elsősorban a fiatalok figyelmének felkeltése, a szabadidő hasznos, 
tartalmas eltöltése, az egészséges életre való nevelés. 
 
15. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a gyermekvédelmi törvény 
előírásai alapján 
 
Célunk továbbra is, hogy felkutatassunk olyan személyeket, akik alkalmasak helyettes szülői 
feladatok ellátására. 
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját családjában biztosítja, ez 
az ellátási forma előnyösebb a gyermek vérszerinti családjából való kiemelésénél, abban az 
esetben biztosíthatja a helyettes szülő a gyermek gondozását, nevelését, amikor a gondozó 
szülő átmenetileg krízishelyzetbe kerül. 
Pályázatok figyelése, hogy az egyre nehezebb helyzetben élő családok gyermekeinek a nyári 
felügyeletére, étkeztetésére, táboroztatására anyagi alapot találjunk. 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére, felvilágosításra.  
 
 
 
 
 
 







 
II. Városi Gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok: 
 
A gyámhivatal illetékessége Szeghalom városán kívül Körösladány város közigazgatási 
területére is kiterjed.  
 
A gyámhivatal jogszabályban előírt döntései, intézkedései a gyermekek védelme érdekében: 
 -    azonnali intézkedést igénylő esetben dönt a gyermek ideiglenes hatályú  
                 elhelyezéséről 


- megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, 
- átmeneti vagy tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot 


(hivatásos gyámot) rendel, 
- dönt a gyermek átmeneti, tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről 
- dönt az átmeneti, és tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
- dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről 
- közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban 


 
Pénzbeli támogatással kapcsolatos intézkedései: 


- dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról 
- gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 


 
Családi jogállás rendezése érdekében: 


- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel 
- megállapítja a gyermek családi és utónevét 
- hozzájárul – cselekvőképtelen jogosult esetén – a családi jogállás megállapítására 


irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel. 
 
Élhet per indítási jogával: 
 -    a gyermek elhelyezése, illetve kiadása érdekében, 
 -    a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése 
 -    szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása 
 -    a gyermek örökbefogadásának felbontása érdekében. 
 -    cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése 
 -    számadási kötelezettség megállapítása ügyében. 
 
Feljelentést tesz: 


- a gyermek veszélyeztetése, vagy tartás elmulasztása 
- a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 


 
A gyámsággal, és gondnoksággal kapcsolatban: 
 -     irányítja, felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét 
 -     felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, gondnokot, 
 -     ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, ment fel, megállapítja a munkadíját 
 
Vagyon kezeléssel kapcsolatban: 


- dönt a gyermek  és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos 
betétben, vagy folyószámlán történő elhelyezésről, felhasználásáról 


- elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a 
végszámadást,  


- közreműködik a hagyatéki eljárásban 
 
 
Gyámhivatali hatáskörben megállapítja a feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj 
állam általi megelőlegezését 







A vonatkozó jogszabály értelmében a gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor 
van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a 
gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket 
gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a 
szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre 
jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
kétszeresét. 
 


2010 évben 9 gyermek részesült gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésben, a  
kifizetett összeg összesen 1.505.000.- Ft.  
 
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 
 
Rendezetlen a kiskorú gyermek családi jogállása, ha a születési anyakönyv nem tartalmaz 
bejegyzést az apa vagy anya személyét illetően, vagy egyik szülőre vonatkozóan sincs adat az 
anyakönyvben. 
 
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, (2010 évben 4 esetben ) 
 


- a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 41. §-a alapján 
megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt 
apa adatait. ( 2010. évben 1 esetben került sor képzelt szülő adatainak megállapítására) 
 


- a vagyonkezeléssel kapcsolatban 
Vagyonos kiskorúak ingatlanának, valamint gyámhatósági fenntartásos betétkönyvben 
elhelyezett ingó vagyonának nyilvántartása gyámhivatalunk hatáskörébe tartozik. 


 
- dönt a gyermekek készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési 


számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, 


A szeghalmi gyámhivatalnál 51 kiskorúnak van gyámi fenntartásos betétben elhelyezett 
betétállománya) 
117 kiskorú rendelkezik ingatlan vagyonnal) 
 


- külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei 
vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és 
ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 
2010.  évben  11 esetben kellett eseti , illetve ügygondnokot kirendelni. 
 
-  nyilvántartást vezet 
 


- a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról, 
- a gyermekek minden olyan vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a 


gyámhivatal rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhivatalhoz 
beszolgáltattak, 


- a vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint. 
 
 
 
Gondnoksággal kapcsolatos ügyek: illetékesség kiterjed Szeghalom és Körösladány 
területére 
Gondnokoltak száma: 176 fő, 
 







A gondnokság a cselekvőképességhez szorosan kapcsolódó, mintegy azt pótló jogintézmény, 
amely röviden arra szolgál, hogy az ügyei vitelében akadályozott személy érdekei ne 
sérüljenek. 
 
- a gyámhivatal eljáró ügyintézője meghallgatja a gondnokság alá helyezendő személyt és 
családtagjait, valamint azt a személyt aki a gondnoki tisztséget vállalja, (57 esetben)  
 
- elmeállapot vizsgálatára szakértőt rendel, illetve megállapítja munkadíját, (39 esetben)  
 
- beszerzi a per indításhoz szükséges dokumentumokat, (35 ügyben 78 megkeresés)  
 
- környezettanulmányt készít, (17 esetben)  
 
- ideiglenes gondnokot, zárgondnokot rendel, (3 ügyben ideiglenes gondnok, 1 ügyben 
zárgondnok rendelése)  
 
- cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése iránt pert 
indít, (29  kötelező felülvizsgálati per: 10 új perindítás) 
  
- gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, (46 esetben)  
 
- irányítja és felügyeli a gondnokok tevékenységét, információ nyújtásával segíti 
munkájukat, (napi rendszerességgel) 
 
- a gondnokoltak részére eseti gondnokot rendel, továbbá megállapítja munkadíjukat, (8 
esetben) 
 
- felmenti, felfüggeszti vagy elmozdítja a gondnokot tisztségéből, (13 esetben) 
 
- dönt a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán 
történő elhelyezéséről, illetve a pénz felhasználásáról, (92 esetben) 
 
- dönt a gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával, vagyoni értékű jogával kapcsolatos 
ügyekben, (12 esetben) 
 
- számadás illetve beszámoló benyújtására hívja fel a gondnokot, (176 esetben) 
 
- szükség esetén hiánypótlásra szólít fel, (36 esetben) 
 
- elbírálja a rendszeres számadást, (176 esetben) 
 
- elbírálja az eseti számadást, (92 esetben) 
 
- elbírálja a végszámadást, (13 esetben) 
 
- pert indít számadási kötelezettség, illetve számadás helyességének megállapítása iránt, (1 
ügyben) 
 
- vezeti a gondnokoltakra vonatkozó számítógépes nyilvántartásokat, 
 
- eljár a hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló családvédelmi koordinációért 
felelős szerv feladatkörében. 
Távoltartás: egyfajta kényszerintézkedés. Lényege, hogy a rendőrség, bíróság, az erőszakos, 
agresszív személy szabad mozgáshoz és tartózkodási helyének szabad megválasztásához való 







jogát korlátozzák, a személyi szabadság tényleges elvonása nélkül. Az intézkedés célja, az 
agresszív személy, távoltartása bizonyos személytől vagy helységtől. Mindezt a sértett 
védelme érdekében rendelik el. 
A családon belüli erőszak kezelésében tehát mérföldkőnek számít a 2009. október 1-én 
hatályba lépett hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009.évi 
LXXII. tv. Az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését a rendőrség hatáskörébe utalta, 
míg a megelőző távoltartás a bíróság feladata.  A gyámhatóság pedig koordinációs feladatokat 
lát el.  (2010. évben 2 esetben) 
 
Kiskorúak gyámsága: 
 
Kiskorú gyermek szülői felügyelet, vagy gyámság alatt áll. A gyámhivatal gyám 
kirendeléséről gondoskodik abban az esetben, ha a gyermek családjában történő nevelése nem 
biztosított, továbbá ha a kiskorú szülei szülői felügyeleti joga megszüntetésre került, illetve a 
kiskorú törvényes képviselő nélkül maradt. A gyám, a gyámhivatal rendszeres felügyelete és 
irányítása alatt áll. 
 
- gyámhivatal elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más 
hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs 
mód - gyermekotthonban,  
(ideiglenesen elhelyezett 4 kiskorú gyermeket, ebből más hozzátartozónál vagy más alkalmas 
személynél 2 kiskorút, nevelőszülőnél 2 kiskorút) 
 
- dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról  
(2 esetben született döntés) 


 
- átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel 
(4 esetben született döntés) 
 
-  tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel 0 eset 
 
 
 
Kapcsolattartás 
 
- dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról  
 
A gyermekétől külön élő szülő, valamint a kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó 
(nagyszülő, nagykorú testvér) közötti családi kapcsolat fenntartása érdekében a gyámhivatal 
hatáskörébe tartozik a kapcsolattartás végrehajtásában való közreműködés, illetve 
megegyezés, vagy bírói ítélet hiányában a kapcsolattartás szabályozása. 
(45 esetben született döntés az átmeneti nevelt gyermekek kapcsolattartásáról, 3 esetben 
tartós nevelt gyermek kapcsolattartásáról ) 
 
- dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről,  
(2 kiskorút érint) 
 
-  dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, 
(2 kiskorú esetében) 
 
- dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
 
-  megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 







(4 kiskorú esetében) 
 
-  közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,  
(11  kiskorút érintett) 
 
a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt 
 
- az otthonteremtési támogatás megállapításáról,  
(5 fiatalkorút érint, melynek összege: 7.593.000 Ft) 
 
az örökbefogadással kapcsolatban 
 
- dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,  
(örökbefogadás 2010-ben 3 esetben történt, 3 házaspárt örökbefogadásra alkalmasnak 
nyilvánítottunk) 
 
- dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, 
  (2 gyermek esetben)  
 
-  dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, 
(2 esetben történt) 
 
pert indít, illetve kezdeményez 
 
- a gyermek elhelyezése, illetve kiadása iránt  
(6 kiskorút érint) 
 
feljelentést tesz 
 
-  a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt (2010-ben nem került rá sor) 
 
a szülői felügyeleti joggal kapcsolatban 
 
- dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 
kapcsolattartásáról,  
(35 esetben történt) 
 
- intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás 
végrehajtásáról,  
(1 esetben történt) 
 
- hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
(1 esetben 2 kiskorút érintett) 


 
- engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási 
hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott 
engedélyt, (nem volt) 
 
- dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, (nem volt) 
 
-  a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,  
(2010. évben 6 új eljárás indult, a gyámhivatal illetékességi területén 61 gyámság alatt álló 
kiskorú volt) 







 
a vagyonkezeléssel kapcsolatban 
 
- dönt a gyermekek készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán 
történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, 
(45 esetben született döntés) 
 
- számadás illetve beszámoló benyújtására hívja fel a gyámot 
(18 esetben) 
 
- elbírálja a rendszeres számadást  
(61 esetben) 
 
- elbírálja az eseti számadást 
(45 esetben) 
 
- elbírálja a végszámadást 
(6 esetben) 
 
- vezeti a gyámoltakra vonatkozó számítógépes nyilvántartásokat. 
 
Összességében megállapítható, hogy a városunkban a gyermekvédelmi rendszerben 
jelentősebb hiányosságok nincsenek. Az egyes intézmények egymással jó kapcsolatot ápolnak 
és jól összehangoltan végzik a munkájukat. Elmondható, hogy város szerte jól működik a 
jelzőrendszer. A gyermek-és ifjúságvédelem területén, valamint a szociális igazgatás területén 
dolgozók munkájukat elkötelezetten, lelkiismeretesen végzik.  
A gyermekvédelmi gondoskodás terén végzett tevékenység csak akkor hatékony, ha a 
jelzőrendszeri tagok együttműködése folyamatos, illetve a gyermekvédelmi intézményhálózat 
biztosítja a gyermekeket érintő veszélyeztetettség elhárítását. A fenti adatok és tények is azt 
igazolják, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás terén önkormányzatunk felelősség vállalása 
nélkülözhetetlen. 
 
 
 
Szeghalom, 2011. június 7. 
 
 
 
         Kerekes Lászlóné 
             Irodavezető 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója 
 
 
 
Szeghalom város településen működő Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. július 
01-től Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyeként 
lát el két szakfeladatot: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás . 
 
Székhely: 5510 Dévaványa , Jéggyár u. 47. 
Igazgató : Tóth Julianna 
Telephely: 5520 Szeghalom Kossuth u.. 18.  Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat                               
 
Az 1993. évi III.tv. ( szociális igazgatásról és szociális ellátásról ) a családsegítést a személyes 
gondoskodás keretében tartozó szociális alapellátási formához sorolja. 
Az 1997.évi. XXXI.tv. ( a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról ) valamint a 
végrehajtásról kiadott 149/1997.(IX.10) Kormányrendelet a Gyermekjóléti Szolgálatot szintén 
a szociális alapellátási formához sorolja. 
 
A szolgálat szakmai létszáma megfelel a törvényi előírásoknak.  
A szolgálat a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Négy fővel 
működik : 2 fő szociális szakigazgatás szervező családsegítésben, két fő szociálpedagógus 
gyermekjóléti alapellátásban.  
 
 


A családsegítés: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez 
vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
    
  A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő     
jelzőrendszer működik. 
 
A családsegítés keretében biztosítani kell: 
 
   -  Szociális, életvezetési, mentális tanácsadást. 
   -  Anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, továbbá a 
   szociális szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezését. 
   - Családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok, 
   megoldások elősegítését.  
   A szolgálatunk figyelemmel kíséri és szükség szerinti segítséget nyújt, személyeknek  
   ügyintézésben, segélyekhez való hozzájutásban, munkahely keresésben, hozzátartozók   
   felkeresésében, stb. 
 


A város lakosságának évente megszervezzük a csontsűrűség és ultrahangos 
vizsgálatokat, az érrendszeri vizsgálathoz helyet biztosítunk. A jó tanuló hátrányos helyzetű 
tanulók részére kiírt pályázatokat figyelemmel kísérjük és a feltüntetett időre a jelentkezési 







lapokat továbbítjuk. Gyűjtünk, adományokat és adományt juttatunk a rászoruló családoknak. 
A Civil szervezetekkel kapcsolatban vagyunk, így Polgárőrség, Vöröskereszt. Részt veszünk 
a helyi Polgármesteri Hivatal kérésére környezettanulmányok, ápolási szükséglet vizsgálatok 
készítésében. 


A törvényi módosítások következtében 2009 szeptemberét követően a rendszeres 
szociális segélyben részesülőknek együtt kell működniük, illetve jelentkezniük kell 
Szolgálatunkon. E szolgáltatás keretében életvezetési, mentális illetve álláskeresési 
tanácsadást lehet igénybe venni a munkaerő-piaci re- integráció érdekében. Tovább 
különböző tematikájú tréningeket szervezünk részünkre. 


 
 


 
A szolgáltatást igénybevevők: 
 
 
 
 
ÉV ÖSSZES IGÉNYBEVEVŐ EBBŐL 18 év ALATTI 


2008 364 97 
2009 491 104 
2010 572 346 


 
 
 
 
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái: 
 
 
 
 
 
 
ÉV Több probléma együttes 


előfordulása, eset száma 
Krízis helyzet,  
esetek száma 


Összesen: 
problémás esetek 
száma 


2008 118 5 364 
2009 152 15 491 
2010 171 16 572 


 
 
 
 
 
 
 
 
Az összes probléma esetszáma nőtt, de ha elemzem, nőtt a több problémás esetek száma.  
Fiatalkori lopás, garázdaság, bántalmazás, agresszió, drog, magatartási problémák 
megnövekedtek. Továbbá jelentősen növekedett az igazolt és igazolatlan iskolai hiányzások 
száma. E gyermekek problémáit esetmegbeszélések során igyekszünk feltárni, illetve a 
szükséges segítséget megadni és a családgondozás során figyelemmel követjük 
mindennapjaikat, különös tekintettel a iskolai hiányzások alakulására. 







 
A szolgáltatás ingyenes és önkéntes. 
 
 
 
 
Gyermekjóléti Szolgáltatás    
 
  
 
     
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja, a 
gyermekek családban történő nevelésének elősegítését: 
 
 
 
 
 


- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése, a megelőző rendszerben, 


- a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos 
figyelemmel kísérése, 


- szükség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése a települési 
önkormányzatnál, 


- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük 


összehangolása, 
- felkérésre környezettanulmány készítése, 
- évente legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbeszélések megszervezése és 


lebonyolítása, 
- éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése, 
- a gyermekekkel és családjaival végzett szociális munkával a gyermekek problémáinak 


rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 


gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében, 
- az egészségügyi és szociális ellátás- különösen a családsegítő szolgáltatás,- valamint a 


hatósági beavatkozás kezdeményezése, 
- a védelembe vett gyermek, gondozási- nevelési tervének előkészítése, 
- javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási 


helyre vagy annak megváltoztatására, 
- a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 


gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 
közötti kapcsolat helyreállításához, 


- utógondozói szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a gyermek 
családjában történő visszailleszkedéshez, 


 
 
Gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások 
 







- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési az egészségügyi, a mentálhigiénés, a jogi 
és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás biztosítása, 


- készenléti szolgálat szervezése és működése, 
- kapcsolattartás figyelemmel kísérése, szükség esetén hely biztosítása, 
- konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájárulás 


megszervezése, 
- hátrányos helyzetű gyermekek személyes segítése, 
- felkérésre az örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása, 
- a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiségek biztosítása, 
- segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi faladatainak 


ellátásában,    
 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva, a gyermekekkel ellátó, egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgáltatókkal szervezési szolgáltatási és gondozási feladatot 
végez. 
 
 
A jelzés minden esetben írásban történik. 
  
 
 
Az észlelő és jelzőrendszer működtetésén túli tevékenysége: 
 
 


- Meghallgatja a gyermek panaszát, megteszi a szükséges intézkedést. .) 
- Részt vesz kábítószerügyi egyeztető fórum munkájában. 
- Fiatalkorúak bűnmegelőzési programjának kidolgozásában. 


 
 


Rendszeres kapcsolatot kell tartani a Gyámhivatallal, Gyámhatósággal, a jelzőrendszer 
többi tagjával, hiszen a kölcsönös jelzés- egyeztetés nélkülözhetetlen az alapellátás 
munkájában.  
A 2009. évi törvényi módosítások következtében  a két évnél régebben védelembe vett 
gyermekek iratanyagát továbbítanunk kell a Gyámhivatalhoz  felülvizsgálat céljából, ugyanis 
ha a probléma két év alatt nem oldódik meg, akkor a gyermeket ki kell emelni a családból. 
Ennek formája lehet az ideiglenes elhelyezés vagy átmeneti nevelésbe vétel. 
 2009 óta Szolgálatunkon pszichológus segíti a munkánkat. Kéthetente napi 5 órában 
vehető igénybe ez a szolgáltatás. A részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés alapján történik. 
 
Szolgálatunknál 2010 évben a legfőbb problémák a következők típus szerint: 
 
 
 
 
sorszám        Megnevezés      Kezelt problémák 


száma 
1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)        76 
2. Gyermeknevelési 39 
3. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 6 
4. Magatartászavar, teljesítményzavar 16 
5. Családi konfliktus( szülők egymás közt, szülő- 


gyermek közt ) 
19 


6. Szülők vagy a család életvitele 38 







7. Szülői elhanyagolás 16 
8. Családon belüli bántalmazás (fizikai szexuális, 


lelki) 
10 


9. Fogyatékosság, retardáció - 
10. Szenvedélybetegség 32 
11. Összesen: 252 


 
A táblázatban kimutatott problémák nagy részét alapellátás keretén belül tudjuk kezelni,  
amennyiben ez az intézkedés nem eredményes más hatósági intézkedés válik szükségessé 
 ( gyermekek védelembe vétele, családból való kiemelés ) 
 
 
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége (tárgyév) 
 
 
Év. Gondozás Alapellátásban


Történő gond 
Védelembe 


vétel 
Utógondozás Összesen: 


2009  56 27 3 86 
2010  46 23 3 72 
 
 
 
 
Szolgálatunk a Polgárőrséggel  továbbra is  együttműködik.  
 


Az integrációval a speciális tagozaton  tanuló gyermekek, beilleszkedése magatartása, 
tanulása órákon való részvétele egyre több problémát okoz, úgy osztálytársaiknak, mint a 
pedagógusoknak. 
A sajátos nevelést igénylő óvodából- iskolába kerülő gyermekek szintén összetett problémát 
okoznak. 
 


Pártfogói felügyeletnél személyi változás történt, a pártfogói felügyelet alá helyezett 
gyermekekről a tájékoztatás kölcsönös, mely írásban és személyesen történik. 
 


Az iskolai hiányzások, nemcsak az általános iskolában tanulókra jellemző, hanem a 
középiskolásokra is. 
Gondot okoz az egyre szaporodó igazolatlan illetve igazolt hiányzások száma ami maga után 
vonzza a pénzbírság kiszabását, amiről nem minden esetben vagyunk tájékoztatva.   
 Az intézményünkben a magántanulókat egy munkatársunk segíti a vizsgákra történő 
felkészítésben. Számunkra fontos, hogy a gyermekek eleget tegyenek tankötelezettségüknek. 
  
 
 
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat lát el: 
 
 


1. Védőnő, gyermekorvos, háziorvos 
2. Gyámhivatal, Gyámhatóság 
3. Óvoda, iskola, pszichológus, logopédus 
4. Rendőrség 
5. Ügyészség 
6. Bíróság 
7. Polgárőrség 
8. Társadalmi szervezetek 







 
 
Mindezek az intézmények, személyek kötelesek jelzéssel élni, a gyermek veszélyeztetettsége 
esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál. A hatósági eljárást a veszélyeztetettség esetén bármely 
állampolgár kezdeményezheti, illetve jelzéssel élhet. 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a jelzésre intézkedni, a családokhoz kimenni, a 
rendszerben felsorolt intézményekkel együttműködni, kölcsönösen tájékoztatni egymást. 
 
A veszélyeztetettség egyik formája a rossz bánásmód, amely lehet fizikai, érzelmi szexuális és 
egyéb. A gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve családon kívül. 
Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető 
szükségleteinek kielégítését, védelmét felügyeletét. / lakhatás biztonságos körülmény /. 
Figyelembe kell venni a gondok megítélésekor, hogy milyen feltételek külső-belső 
erőforrások állnak a család rendelkezésére. 
 
 
Fontos a megelőzés és felismerés!  
 
 
 
A rossz bánásmód előfordulásainak rizikó faktorai: 
 
 


- Családi tényező: szegénység, munkanélküliség, zavarok a családi kapcsolatban. 
- A szülő személyiségével kapcsolatos tényező: közömbösség, túlaggódás, mentális 


betegség, alkohol, drog. 
- A gyermekkel kapcsolatos tényezők: nem kívánt gyermek, fogyatékosság, krónikus 


betegség nehezen kezelhető. 
 
 
 
A felismerést segítő jelek: 
 


- Külső jelek sérülései. 
- Testi, szellemi fejlődés elmaradása. 
- A gyermek viselkedésének inadekvát módja / félénk vagy éppen agresszív / 
- Nem megmagyarázható kamaszkori szélsőségek. 


 
 
Ezért fontos a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, így védőnő, gondozónő, orvos 
pedagógus, hogy észlelje és jelezze a problémát. 
 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 
 
 


ÉV Alapellátásban történő gondozás gy. 
szám 


Védelembe vétel gy. száma 


2008 65 14 
2009 56 27 
2010 46 23 


 
 
 







 
 
 
Gyermekjóléti Szolgálat által kezelt probléma típusa /kiemelt/ 
 
 
 
 


ÉV Magatartászavar, teljesítmény 
zavar 


Szülői 
elhanyagolás 


Szenvedélybetegség


2008 21 15 18 
2009 19 14 24 
2010 16 16 32 


 
 


Kiemelt az utóbbi időben a magatartászavar, teljesítményzavarral párosulva, 
hiányzások, iskolai lógások, csoportba verődés, szipózás, enyhe drogok megjelenése. Ez 
általában párosul szülői elhanyagolással, a család rossz anyagi helyzetével. 
 
 
 


A Gyermekjóléti Szolgálat célja a családi rendszerben bekövetkezett krízisből való 
kijutás segítése. Alapellátás keretében gondozni a családot, de ha pozitív változás nem 
tapasztalható, a gyermek veszélyeztetve van, akkor védelembe vételre kerül sor.  


Amennyiben a védelembe vétel nem vezet eredményre, akkor kerülhet sor más 
hatósági intézkedésre. A Gyermekjóléti Szolgálattal kötelező az együttműködés, mely szintén 
ingyenes.     


 
 
 
Egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységek: 
 
 
 


- Információgyűjtés 
- Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 
- Közvetítés más alapoktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásban. 
- Jó tanuló cigánygyerekek pályázati űrlapjának kitöltése, továbbítása 
- Évente 1-2 alkalommal ultrahangos vizsgálat és csontsűrűség mérés szervezése. 
- Termékbemutatók, előadások 
- Közüzemi szolgáltatóknál, díjhátralékkal kapcsolatos ügyintézés. 
- Adományok gyűjtése, illetve szétosztása a rászoruló családoknak. ( ruhanemű, tartós 


élelmiszer, bútor, háztartási felszerelés ). 
- Kórházi szociális munkásokkal kapcsolattartás, rászorulóknak intézeti elhelyezésben 


való részvétel, családtagokkal esetmegbeszélések. 
- Feltérképezzük és egyéni igények szerint a szükséges segítséget megadjuk a 


szociálisan és mentálisan rászoruló lakosoknak.  
- Külön, egyéni jellegű foglalkozások magántanulók részére 
- Álláskeresőknek számára nyújtott segítségnyújtás, tanácsadás, illetve részükre 


szervezett csoportfoglalkozások 
- Pszichológusi szolgáltatás     


 







 
 
A jelzőrendszer működéséből adódó feladatok: 
 
 


1. Iskolai jelzés a gyermek hiányzásáról. 
2. Szülői jelzések a gyermekekkel való tanulási magatartási problémák miatt. 
3. Óvodai jelzések,( csoportpénz be nem fizetése, tisztasági felszerelés hiánya, szülői 


elhanyagolás, stb.).  
4. Rendőrségi jelzések családi botrány miatt, szabálysértési ügyek, csalás vétsége. 
5. Eseti gondokként részvétel. 
6. Bűnügyben tanúként való megjelenés. 
7. Gyulai Bíróságon törvényes képviselet. 
8. Gyulai Idegondozóval kapcsolattartás. 
9. 2007.től indult a Rendőrséggel közösen részt venni hétvégi szórakozóhelyeken való 


ellenőrzésben, kiszűrni a kiskorúakat és a nem megfelelő magatartású fiatalokat. ( 
italfogyasztás ). 


10. Szülői illetve lakossági jelzésre az iskolabusz járaton történt nem megfelelő viselkedés 
miatt Polgárőrség bevonásával a felügyeletet biztosítani.   


 


 


 
 


Folyamatosan továbbképzéseken veszünk részt, hogy ismereteinket tovább bővítsük. 


Szakmai konferenciákon való jelenlét és az ott szerzett tapasztalat segíti napi munkánkat, 


amelyek közül több ebben az évben az intézményünkben került megszervezésre. 


 
 


Munkánkat kistérségi kötelékben végezzük, de az eddig működő szolgáltatásainkat 


továbbra is szeretnénk megtartani, esetleg bővíteni, és megfelelő színvonalon ellátni.    


Figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat, és ennek megfelelően végezzük feladatainkat a 


szeghalmi lakosok érdekében. 


 
 
Szeghalom, 2011. június 06. 


 


 
 
                                                                              Hajnalné Pénzes Edit  
                                                                               Vezető gondozónő 





		I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladatköréből származó adatok

		Év

		Család

		Védelembe vett gyermek

		Megszűnt eljárás



		A jelzőrendszer működéséből adódó feladatok:

		1. Iskolai jelzés a gyermek hiányzásáról.

		2. Szülői jelzések a gyermekekkel való tanulási magatartási problémák miatt.

		3. Óvodai jelzések,( csoportpénz be nem fizetése, tisztasági felszerelés hiánya, szülői elhanyagolás, stb.). 

		4. Rendőrségi jelzések családi botrány miatt, szabálysértési ügyek, csalás vétsége.

		5. Eseti gondokként részvétel.

		6. Bűnügyben tanúként való megjelenés.

		7. Gyulai Bíróságon törvényes képviselet.






   Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142. 
1515-7/2011. 


 
M E G H Í V Ó 


 
 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 
 


2011. június 27-én (hétfőn) 16.00 órára 
 


ö s s z e h í v o m. 
 
Az ülés helye:  
Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterem 
(Szeghalom, Szabadság tér 4-8. II. emelet) 
 
N a p i r e n d: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
2./ Szóbeli tájékoztató a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról 
Előadók: Bizottságok elnökei 
 
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
4./ B e j e l e n t é s e k 
 
Tisztelettel kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenni 
szíveskedjék. 
 
Szeghalom, 2011. június 14. 
 


Tisztelettel: 
 


         Macsári József  
                    polgármester 








HATÁROZATI JAVASLAT 
 


a Képviselő-testület 2011. június 27-i  ülésére 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja. 


 
1., Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
        7. Jogelődjei: 
   Nagy Miklós Városi Könyvtár 
   Címe: 5520 Szeghalom, Nagy M. u. 6. sz. 
 
   Sárréti Múzeum 
   Címe: 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. sz. 
 
2., Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
 
      15. Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
   Alapvető szakágazat: 
   TEÁOR 910100  Könyvtári, levéltári tevékenység.   
 


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 53. § (2) bekezdése 
alapján nyilvános könyvtári ellátás működtetése. 


 
3., Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
 
 Gazdálkodási jogköre: 
 Önállóan működő költségvetési szerv 
 
 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 


Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási 
joggal és felelősséggel bír. 


 
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai, szervezeti 
egységekkel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – 
elláthat. 


 







Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 
  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. július 1. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2011. június 15. 
 
 


Macsári József 
 polgármester 





