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,IEGYZOTONYV

Kdszi.ilt: Gar6b Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2018. november 15. napjlln a Gar6bi
Faluh6zban megtartoft rendkfviili iil6sdrol.

Jelen vannak Kovics Zolt6n
Nagy Antalnd

polg6rmester
alpolg6rmester

Kov6cs Zoh6n pol96rmester k<iszontotte a jelenl6voket. Megrillapitotta, hogy a k6pviseiok k6ziil Szegi
Szabolcs k6pviselo t6vol maradt, a testiilet hat6rozatk6pes. Elmondta, hogy az 6nkorminyzat hat6lyos
SZMSZ-e szerint, halaszt6st nem ttir6 esetben a polgermester a kdpviselo-testilet iilds6t rdvid tton is
osszehivhatja. Ebben az esetben b6rmilyen 6rtesit6si m6d igdnybe vehetri.

Napirendi iavaslat

l. Helyi Esdlyegyenltis6gi program 6s az Onkormdnyzat Kdzmiivel6d6si rendelet6nek
feliilvizsgrilata a ToP-5.3.1-16-NC l -2017-00005 p6ly6zat kapcsSn
Eloterieszt(i: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

2. A M6traszol6si Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Szolg5lat 2011. €vi mi.iktid6s6r6l sz6l6 beszimol6
elfogadesa
El6terjesao: Kovrics Zolten polg6rmester

Napirendek t6rgyal6sa

1. Napirend

Helyi Es6lyegyenl6sdgi program 6s az Onkorm6nyzat Kdzmiivelod6si rendelet6nek feliilvizsgdlata
he lybenhagySsa a TOP-5.3. I - I 6-NG I -20 I 7-00005 phly 6zat kapcsin

KovScs Zoltin polg6rmester elmondta, hogy a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00005 szimf,, BarangolSs a
Bels6-Cserh6t 6s a Karancs v<ilgy telepiildsein " cimii pilybzathoz sziiks6ges a Helyi
Es6lyegyenl6s6gi Program 6s az Onkormdnyzat ktjzmiivekiddsi rendelet6nek feltilvizsgilata, abb6l a
szempontb6l, hogy esetleg nem tartalmaznak olyan elemeket amelyek a piiylzattal ellentmond6sban
fenndnek. Sem a HEP, sem a kdzmiiveloddsi rendelet nem tarta,lmaz ilyen elemeket.

K6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzAsz6lAsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A K6pviselo-testiilet cgyhangflag 2 igen szavazattal - az al6bbi hatarozatot hozta:

Ga16b Ktizs6eO!kauqlllyzata K6pvisel6-testiilet6nek
20120 I 8.(XI. f 5) szAmt hatirozzta
Helyi f,s6lyegyenl6s6gi Programmal kapcsolatban

Car6b K0zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete a Helyi Esdlyegyenl6s6gi
ProgramjSt attekintette 6s rigy haterozott, hogy annak megirjitesa a TOP-5.3.1-16-
NGI-2017-00005 pilydzat kapcs6n nem sziiks6ges, ail y5,ltoz;atlzn formSban
fenntartj6k.

l'anScskozdsijogqal reszt vesz: dr. Turza Csaba J6zsef jegyz\

A K6pviselok rdsz6r6l 6szrev6tel, hozzitsz6li,s nem hangzott el.



A kepviselo-testtilet felhatalmazza a polgirmestert a tov6bbi sziiks6ges int6zked6sek

me916tel6re.

Hat6rido: 201 8. november 16.

Felelos: KovScsZolten polgermester

Garrib K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6{estiilete a hatSlyos 5/2002.(VIII.8.) sz6mri

rendeletit a k<izm[ivel6d€srol 6ttekintette 6s igy hal5rozott, hogy annak megrijitSsa a

TOP-5.3.1-16-NGl-2017-00005 p6lyrizat kapcsin nem sziiks6ges. aa v6ltozatlan
formSban fenntartjrik,

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert a tovrlLbbi sziiks6ges int6zkeddsek
megl6tel6re.

Hat5rido: 201 8. november 16.

Felelos: Kov6csZoltinpolgirmester

2. Napirery!

A Mitrasz616si Csal6d 6s Gyermekj6t6ti Szolgilat 2017 .6vi miik<jdds6r6l sz6l6 besz6mol6 elfogad6sa

KovScs Zolt6n polgSrmester t |jekodatta a k6pvisel6-testuletet, hogy a N6gr6d Megyer
Korm6nyhivatal Hat6segi F6osztelya felhiviissal 6lt az dnkorm6nyzzt fel6, miszerint a teleptil6si
6nkorminyzatoknak a gyermekj6l6ti ds gyermekv6delmi feladatainak ellrt6ser6l minden iv rniijus 3 l.
napj6ig ritfog6 6rt6kel6st kell k6sziteni, melyet a k6pviselo-testiiletnek minden 6v m6jus 3 l-ig el kell
fogadni. Ennek a kdtelezetts6giinkrek nem tettiink eleget, eze.fi art most p6toljuk. A koz<is hivatal 6
telepiil6s6t egy csal6dsegit6 lStja el, melynek szemdly6ben az id€n vbltozis tdrt6nt, 6s ennek tudlrat6
be az, hogy nem fogadta el a testiilet hat6ridore a besziimol6t.

Kdrte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzitsz6lAsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A Kdpviselok riszirol eszrer'6tel- hozz6sz6lds nem hangzott el

A K6pviselo-testiilet egyhangrilag 2 igen szavazallal - az al|bbi hat6rozatot hozta

Ga16b Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
22l20f 8.(XI.15.) szimf hatrrozata
A Mitrasz6l6si Csalid 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat 2017. 6vi miiktid6s6r6l sz6l6
beszimol6 elfogadisri16l

Gar6b Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete a csatolt mell6klet alapjan
elfogadja a,,M6trasz6kis Kdzs6g Onkormanyzat Csal6d ds Gyermekj6ldti SzolgSlat
201 7. dvi miikdd6s6rol" sz6l6 6v6rt6kel6 feljegyz6st.

A k6pviselotestiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy t6j6koztassa a
Korm6nyhivatalt a testiilet d6nt6s6r5l 6s a tov6bbi sziiksdges int6zkeddseket tegye
meg.

A Kdpvisel6-testiilet egyhangtlag 2 igcn szavazattal az alSbbi hat6rozatot hozta:

Ga16b Kiizs6g On korminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
2l1201 8.(XI.l5) szimri hatirozata
Kiizmiivel6d6si rendelettel kapcsolatban



Hatilrido: drlclemszerLl
Felekis: KovdLcs Zolt6n polgirmester
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.IELENLETI iV

Gar:ib Kiizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselci-testiilet6nek 2018. november 15. napjrin
megtartotl rendkiviili testtileti til6s6r(jl

Kov6cs Zolt6n polgriLrmester

Nagy Antalnd alpolg:irmester

Szegi Szabolcs k6pviselo

Taniicskozdsi ioggal r6szt vesz

dr. Turza Csaba J6zsefjegyz5

Lakossrig rdsz6rol me qielcntek
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Ev6rt6kel6 feljegyz6s

M{trasz6liis Ktizs6g 6nkormf nyzat

Csalid 6s Gyermekj6l6ti Szolg{lat 2017. 6vi mriktid6s6r6l

M6trasz6kis, 20 1 8. mircius 08.

K6szitette: Ed<ics Anita

csalSdsegit<i



Csaldd 6s Gyermekj6l€ti Szolgdlat

Ev6rt6kcl6 beszimol6 feljegvz6se a 2077. 6vriil

A M6trasz6kis CsaLid- 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat 2018. Februir 22-6n tartotta meg
6v6rt6kel<i tan6cskoz6s6t a jelz6rendszeri tagok r6sz6re. A torv6ny el6ir5sainak megfelel6en a

Csalid- es Gyermekj6l6ti Szolgrilat 6vente egy alkalommal telepiil6s szinten tan6cskoz6st

szervez. A megbesz6l6sen a r6szwev5kkel kiiztiscn 6ttekintjiik a tclcpiil6s elmtlt cgy 6v
gyermekv6delmi rendszer6nek miikdd6s6t. A tan6cskoz6s m6sodik r6sz6ben javaslatok t6tel6n
6s megvitatds6n keresztiil megold6si m6dok segits6g6vel pr6b6ljuk, lehet5s6g szerint a helyi
gyermekv6delmet m6g hat6konyabban miikiidtetni.

A taniicskozis napirendi pontiai

az eltelt egy 6v 6rt6kel6sc, besziimol6 ismertct6se
az esetlegesen ftilmeriiki k6rd6sek megvdlaszol6sa
ajelz<irendszer hat6konyabb miikdd6s6nek megbesz6l6se, javaslatok megvitatiisa
egy6b felmeriilt probl6mrik megbesz6l6se.

A tan6cskoz6s r6sztvev6i:

Csalid 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont: - P6terne Juh6sz Andrea esetmenedzser

Zsigmond Kir6ly Altalinos Iskola: Szab6 Zsolt igazgat6 helyette

Mritrasz6l6s Napktiziotthonos Ovoda reszenil: Sriregi Tibom6 - 6vodavezetri

T6th Mariann - gyermekv6delmi felel6s

MAtrasz6lSs V6d6n6i szolgrilat: Bethin6 Cs6pe Katalin

Teriileti megbizott v6don<i: Bakayn6 Her6di Livia

Rend6rs6g: Szigy6rt6 Mariann

Pedag6giai szakszolgiilat: Figur6n6 Sz6lltisi Andrea, Kondacs-Szisz Kata

Mritrasz6liisi Csalid 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat: Ed6cs Anita csal6dsegit6

3068 Mdtrosz6l6s, T zolt6 utco i., i067 Gardb, Pet6Ii tit 5.

3067 Fels6told, Szdchenyi it 10.,3066 Cserhdtszentivdn, Kossuth it 1.

3066 Bokor, szobodsdg tit 14., i066 Kutos', Toldi it 4.

Tel. : 06-32/468-298 vogy 06-70/285-6909
e-moi I : edacsqnita. av i sz@ q moil.com



A Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgiilat fenntartdsa az onkorm6nyzarok kotelezo
fcladatai kiir6bc tartozik. A gycrmckv6dclmi rendszer egyik legmeghat6roz6bb eleme a

gycrmekj6l6ti alapellitfs. A gyermekek v6dclm6rol es gyiimigyi igazgatiisr6l szol6 1997. 6vi
XXXI. tdrv6ny gyokcresen 6talakitotta, 6s itj alapokra helyezte a magyar gyermekv6delmi

rendszert.

A Csal6d- 6s Gyermekj5leti szolgiilat 6ltal ell6tort tcriilctek: M6traszrll6s kozs6g, valamint a

Ursult tcleptil6sek Bokor, Felsrjtold, Cserh6tszentiv6.n, Bokor, Kutas6 kozs69 kozigazgat6si
teriilete.

A telcpiil6sen a CsaLlLd- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat a szem6lyes gondoskodiis egyik
alapellritdsrira terjed ki, a gyermekj6l6ti szolg6ltatisra. L|,trehozAsdra az6rt kertlt sor, hogy a

gyermekv6delmi probl6mrikat lehcttis6g szerint az elsd szinten kezelni tudjuk, ne keriiljbn a

gyrimhat6s6gra. A m6sik szakmai egys6g a csaliidsegit6 szolgiilat, melynek tev6kenys6g6vel a

csal6dok, feln6ttek 6s gyerekek egy 6ltal6nos komplexebb szolgiiltatiist kapnak. E k6t
szolgd,ltat6s egym6s mell6 rendelve, egym6s szakmai munkrijrit segitve 6s kieg6szitve
mtikddik.

Az elmrilt 6vbcn megn6tt a rendszerbe keriil6 csalidok sz6ma.. A legalapvet6bb probl6m6t az

iskolai hi6nyzris, a gyermeknevel6si probl6ma, magatartesi probl6ma, valamint a fejtetvess69
jelentette.

Mitrasz6l6s Cserh6tszentiv6n Bokor Gar6b Kutas6 Felsdtold

alapell6t6sban

v6delemben

Osszesen:

0 0

0000

V6delembe v6tel:

V6delembe v6telre 1 okb6l keriilt sor, melynek h6tter6ben sziikii elhanyagoliis, gondatlansfg
rillt. Azonban ez 6 gyereket 6rint a csal6don beliil.

2017. 6vben

Gondozfs
tipusa

-0 ..

0

0

i

0



AlaoelLitrisba kertilt:

- 3 gyermek iskolai mulaszt6sok miatt.

- I gyermek iskolai hi6nyzis6nak h6tter6ben higi6nes probl6mrik alln&

- 1 6desanya csaLidi probl6m6k miatt k6rte a szolgilat scgits6g6t.

- 2 gyermek pedig az 6desanya hanyags6ga miatt keriilt alapell6tSsba.

Sokan k6rnek segits6get iigyint 6z€sben. Az idSsebb korosztily sajnos m6r nem tud eligazodni

a mai rohan6 viligban, neh6zs6get jelent sok estben cgy nyomtatviny kitdlt6se is. Az esetek

nagy 16sze ezek megold6s6val 6s a kliensek ttbaigazitris6val telik.

Eszlel6- 6s ielz6rendszer

A Csalid- 6s Gyermekj6l6ti szolgelatunk folyamatosan miikddteti a

vesz6lyeztetetts6get 6s krizishelyzelel 6szlel6 jelz6rendszert. Ennek miikod6s6t a 1511998.
(iV.30.) NM rendelete l .$(3.) 6s a 1993. 6vi ttirv6ny szabrilyozza. Fontos az int6zm6nyekkel
val6 kapcsolattart6s, a rendszeres 6s szem6lyes konzultdci6. Az elmirlt 6vben j6l miikoddtt a
jelz<irendszer mind az 6voda, iskola, v6drinti 6s gyermekorvosi szolg61at r6sz6r6l is.

6sszesi tve a 2017.6v ielz6seit

Az 6vod6k fel6l nem lrkezell jelzls a Csaliid 6s Gyermekj6l6ti szolg6lat fel6

V6d6n6 riltal jelzett esetek szema 9.

Iskolai jelz6s 23 alkalommal ttirt6nt.

A rend<irs6gr<il nem erkezett jelzes.

A gy6mhivatal fel6l I esetben lrkezett jelz6.s.

P6rtfog6 fcliigyel<i: I gyermek 6rintett.

Ezek a jelz6sek M6traszcil6s telep 6st 6rintik.

cserhiitszentiviin, Bokor, Garrib, Kutas6 6s Fels6told telei 6seket 6rintd jerz6s nem 6rkezett a2017-es 6vben.



Az iskola r6sz6r51 elmondhat6, hogy nem 6rkezik a jelzes azonnal, az elsS igazolatlan
hirinyz6s ut5n. Sokszor tobb 6riis igazolatlan hiSnyz5sig v6mak. Volt olyan esetek, ahol emiatt
nem volt elkertilhet5 a v6delembe v61e1.

Igazolatlan mulasztf s szAma Tankiiteles tanul6 est6n 6rtesitend6

elsci hi6nyz6sn6l

(akrir egy 6ra ut6n is)

Ism6tl6do hianyzis esien

T6w-6nyes k6pviselo/

Lak6hely szerinti illet6kes Csalid- 6s Gyermekj616ti szolgilat
6ltesitese

10 6ra igazolatlan 6ra lolott

30 6ra igazolatlan 6ra foltitt

50 6ra igazolatlan hi6nyz6s lolbtt

Jlirilsi Hivatal, Hat6s6gi 6s Gy6miigyi Osadlya

Lak6hely szerinti illet6kes CsalSd- 6s Gyermekj6l6ti szolg6lat

ertesit6se - a szolgrilat az iskol6val 6s a sziikivel
egyiittmiikddve int6zked6si tervet k6szit.

A Gyermekv6delmi szakell6t6sban nevelked6 tanul6 csct6n a

Teri.ileti Gyermekv6delmi Szakszolg6latot is 6rtesiteni kell.



Igazolatlan mulasztis szdma

Ot neve16si napot meghalado

hi6nyz6s esetdn

Ovodis gvermck eset6n 6rtesitend6

l0 nevel6si napot meghalad6

hidnyz6s cst6n

Jiir6si Hivatal, Hat6s6gi 6s Gy6mtgyi Osarilya

Lak6hely szerinti illet6kes Csal6d- 6s Cyermekj6lcti szolg6lat

6rtesitese - int6zked€si terv k€szit6sc

20 nevel6si napot meghalad6

hi6nyzris est6n

Sziinidei syermek6tkeztet6s

A teleptl6si 6nkorm6nyzat a sziinidei gyermek6tkeztet6s keret6ben a sziilS, ttirv6nyes
k6pvisel6 k6relm6re ingyenesen biztositja a d6li meleg fb6tkez6st. Ezt hStr:inyos helyzetii
gyermek 6s a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesi.il5, halmozottan h:itrSnyos
helyzetri gyermek r6szere biztositjAk.

Etkez6s Mitrasz6l6s Cserhiitszentivdn Bokor Garrib Kutas6 Fets6told

tavaszi sztinet

ny6ri sziinet

6szi szilnet

t6li sz0net

93 0 0 0 3

69 3 0 0 0 ,

6r'odai hiinvzis

Lak6hely szcrinlj illet€kes Csal6d- es Gyermckj6ltti szolg6lat l

J



R.SZ.T.O.P.

Osszegezvc az e1mflt 6vet az tapasztalhat6, hogy egyre t<ibb gyermek keriilt be az

alapellitdsba, 6s hat6srigi int6zked6sck sz6ma is emelkedett. Ez ktjsztinheto a jelz6rendszeri

tagok tisszehangolt munkiijrinak 6s a rendszeres kapcsolattart6snak. A v6d<inrivel 6s az

csetmcnedzscrrel rugalmasan, osszehangoltan tudunk dolgozni.

Az iskolai hiSnyz6sok csrjkkent6se 6rdek6ben m6g intenzivebb egyiittmiikod6s sziiks6ges.

Fontos, hogy ajelz6s id<iben 6rkezzen. A sziil5k trij6koaatisa, meggyriz6se, csal6dl6togatasok
szervez6se a megel6z6s 6rdek6ben.

A munkan6lkiilis6get pr6briltak cs<jkkentett6k a 2017 -es 6vben is a ktizmunkaprogrammal. Ez
azonban hatirozott idrjtartamra sz6[, ennek ellen6re nagy segits6get jelentett a faluban 615

munkan6lkiiliek szimtra. A szeg6ny 6s riiszorul6 csalidok ig6nybe vehetik a telepiil6si
tamogatiist. A t6mogatisi form6kn6l figyelembe kell venni, hogy a lehet6s6gek sajnos nagyon
szfiktisek.

V6gezettil elmondhat5, hogy az 6szle16 - 6s jelzdrendszer viszonylag j6l miiktidik a

telepiil6sen, tagjai j6l tudnak egyiitt dolgozni a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti szolg6lattal. A
szakemberek mindig a gyermekek 6rdekeit tartjfk szem e15tt. Az int6zm6nyekkel t6rt6n6
hat6kony egyiittmriktid6s a gyermekek helyzet6nek javilis6ra helyezi a hangsirlyt.

Mftrasz<il<is, 2018. mircius 08
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Ed6cs Anita / csal6dsegit6

A Rriszorul6 Szem6lyekel T6mogato Operativ Program (tovribbiakban: RSZTOP) 6lelmiszer
es/vagy alapvet<i anyagi t6mogatds juttat6srt biztositja a leginkAbb riiszorul6 szem6lyek
sz|mira, olyan kis6ro int6zked6sekkel kombiniilva, amelyek a 16szorul6 szem6lyek t6rsadalmi

kirekeszt6s6nek enyhit6s6t c6lozz6k.

A csalidsegitok segits6get k6rik havi szinten a csomagok raktiroz6siban, az 6rtesitS levelek
kiosztasiiban (sziiks69 eset6n meghatalmaziis kittilt6s6ben), valaminl a csomagok kioszt6siban
is. 2017 december6t6l M6traszril5srin l5 gyermeket 6rint. Kutas6 telepiil6sen 1 csaliidot, ahol

segits6get kapok a falugondnokt6l is.


