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Meehívó
A Magyarországhelyi önkormányzatairől szóló 20II. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a

Képviselő-testületet 2019. május 30-án ( csütörtökön) 15,00 őrára
nyílt testületi ülésre összehívom.

Az ülés helye: Izsófalva Nagyközség Önkorm ány zata hivatalos helyisége

Nupirend

Javaslat azlzsőfalvai Szivárvány Óvoda Konyhájának élelmezési normaemelésére
Előadó :Ri z Arika Réka élelmezésv ezető

T áj ékoztatő az állate gészs é g ü gyi fe l a d ato k e ll á t á s á ró l
Előadó: Dr, Farkas Imre járási főállatorvos

3. Beszámoló a rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény településünkön végzett
munkájáról
Előadó: Gulyás Eva intézményvezető

Javaslat az ,,Önkorm ányzati feladatellátást szotgáló fejlesztése támogatása" című
pályázat benyújtására
Előadó: Simon.Ottó polgármester

5. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók

Izsófalva, 2019.05.23.
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Jelenléti ív

I zs ófulv u N ugy kö zs ég Önkormdny zata Képvis elő-testületének
2019. mőjus 3L_dn turtundó nyílt testületi ülésérű

Simon Ottó polgúrmester

Simon Zoltán Zsolt alpolgdrmester

Galyas András képviselő

Harencsőr Zoltún Gábor képviselő

Iglai Jóuef képviselő

Dr. Tútraí Gyula képviselő

Ötvös Bélu képviselő

Tanúcskozdsi i odeal meghívottak:
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Dr. Furkas Imre
júrúsi főúllatorvos

Gulyús Éva
intézményvezető

Riz Arika Réku
éleImezésvezető

-*d t

cű*&il*
?.\}_...r-B-*

'l'* LX
t

bb,

v



Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
3741 Izsófalva.Izsó Miklós út 64 sz.

|l265-6l2019
Jegyzőkönyv

Készült: Izsófalva Nagyközség önkormányzata Képviselő_testüIetének 2019,

E . OO őt átólr me gtartott nyílt testületi ülés éről,

Ülés helye : Izsó falva Nagyközsé g Önkormán y zat hív atalo s helyisé ge

Jelen vannak: Simon Ottó polgármester
Galyas András képviselő
Harencsár Zoltán Gábor képviselő
Ötvös Béla képviselő
Iglai Józsefképviselő
Dr. Tátrai Gyula képviselő
(összesen 6 fo)

Távolmaradását előre i elezte: simon zoltán zsolt alpolgarmester

l meghívott és megielent
r"ra. r* S ra"i rrisztina a\j e gy ző, kirendeltsé g,v ezető

május 30-án,

ívott és meciel rendi
Dr. Farkas Imre járási főállatorvos

Tanácskozási ioggal meghívott és megielent az ülés 4. napirendi pontiához:

Riz Arika Réka élelmezésvezető

Lakosság részérő|jelen van: 3 fő

Simon ottó polgármester: Köszönti a meg|elenteket. A jelenléti ív alapján megállaPÍtj a,hogY az

ülés határozatképes, mivel a7 fő képviselő iortit 6 fő megjelent, Így azt megnYitja. Kéri a testtileti

tagokat, hogy a ié^ékoztatő az áI|ategészségügyi feladatok ellátásarÓl címú naPirendi Pontot vegYék

el6re, és a 3-.-napiiendi pont Vécsey Ferenc DőzsaGyörgy úti lakos kérelme legyen,

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a jilenlévők egyhangilag az alábbiak szerint

fogadnak el:

1. T ájékoztatő az á||ategészségügyi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Farkas Imre járási főállatorvos

2, Beszámoló a rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény telePÜlésÜnkÖn végzett

munkájáról
Előadó : Gulyás Ev a intézményv ezető

3. Vécsey Ferenc Izsófalva, Dózsa György út szám alatti lakos kérelme

Előadó: Simon Ottó polgármester

4. Javaslat azlzsőfayai Szivárvány óvoda Konyhájának élelmezési normaemelésére

Előadó: Riz Arika Réka élelmezésvezető

L

Gulyás Eva intézm ényv ezető



5.

6.

Javaslat az,,Önkormányzatifeladatellátást szolgáló fejlesztése támogatása" címűpá|yázat
benyújtására
Előadó: Simon Ottó polgármester

Indítványok, javaslato§ tájékoztatók

1. T ájékoztatő az á|lategészségü gyi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Farkas Imre járási főállatorvos

Az előterjesztést a jegyzőkönyv I. melléklete tartalmazza.

Simon Ottó polgármester: Felkéri Dr. Farkas Imre járási főállatorvost, hogy tartsa meg

tájékoztatőjátazáIlategészségügyifeladatokellátásáról.

Dr. Farkas Imre járási főállatorvos: A sertéspestissel kapcsolatban szeretné kiegészíteni a
tájékoztatóját. Sajnos nem látszik még a vége a sertéspestis lecsengésének. Egyes vélemények
szerint legalább 10 év lesz, arrig teljesen lecseng. Sajnos a vaddisznók terjesztik a kórokozőt, és

nagyon sok van belőlük, Elpusztul egy vaddisznő, esznek belőle aíársai, és már tovább is terjedt.

Igyekeznek kiszűrni minden veszólyforrást, a kilőtt állatokból amirtát beküldik ellenőrzésre.

Simon Ottó polgármester: Izsófalvának is vannak sertései. A sertéspestis veszélyezteti ezeket az

állatokat is?

Dr. Farkas Imre járási főállatorvos: A település környékén nincs arra utaló jel, hogy jelen lenne a

sertéspestis, így nincsenek veszélyben az állatok.

Simon Ottó polgármester: Köszöni Dr. úmak a munkáját a saját maga részérőI és a lakosság

nevében is, mindenki nagyon meg van elégedve vele.

Ötvtis Béla képviselő: Olvasta a tájékoztatóban, hogy az Önkormanyzat nem értékesítheti a
j ő szágb őI származő termékeket . Intézménye ib en s em használhatj ak fe l ?

Dr. Farkas Imre járási főállatorvos: Az Önkormányzat nem kistermelő, nem adhatj a eI, azonbart

intézmény eib en fe lhas ználhatj a.

Harencsár Zo|tán képviselő: A Mária{arón van egy olyan gond, hogy ott kőszáI egy róka. Mi
lenne a megoldás? Csapda? Van rá esély, hogy veszett?

Dr. Farkas Imre járási főállatorvos: Igen, a csapda jó megoldás. Nincs veszett róka a

környékünkön.

Simon Ottó polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásía az állategészségügyi

feladatok ellátásról szóló táj ék oztatőt.

Aszavazásban résztvevők számaz 6 fő

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és

ellenszavazat nélkül az a|ábbi határozatot hozza:



Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
Képvis elő-testületének

36 l20I9. (V.30.) önkormány zati határozata
az á||ategészs é gü gyi felad atok ellátás ról szóló táj ék oztatő

elfogadásáról

Izsófalva Nagyközség Önkormanyzata Képviselő-testiilete elfogadj a

az áIlate gészsé gügyi feladatok ellátásáró 1 szó 1ó táj éko úatőt.

2. Beszámoló a rudabányai Szociális Szolgáltató |ntézmény telepÜlésÜnkÖn végzett

munkájáról
Előadó : Gulyás Ev a íntézmény v ezető

Az előterjesztést a jeg,,zőkönyv 2, melléklete tartalmazza,

Simon ottó potgármester: Felkéri Gulyás Evaintézményvezetőt, hogy tartsa meg beszámolÓját a

rudabányai Szocialis Szolgáltató Intézmény településünkön végzett munkájarÓl.

Gulyás p'va intézményvezetőz Köszönti a megielenteket. Tájékoztatja a KéPviselŐ-testÜletet,

hogy a Rudabányai Csaiad-es Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területéhez7 telepÜlés tartozik.

Aizolgálat négy szakfeladatot Iát el,Izsófalva esetében a család és gyermekjóléti szolgálatot. A
1egtöbÜesetben jekés alapjánkerülnek be az érintettek a rendszerbe. Izsófalván tavalY 12 családdal

tít<ittet< együttműködési megállapodást. Egyszeri esetkezelésre Izsófalván] család esetében kerÜlt

sor. A nátt problémák közül jellemző a családi körülményekkel, megélhetéssel Összefiiggő

segítségkérések, a szülők életvitelével, szülői elhanyagolással, gyermekneveléssel, életviteli

go"rraoúut kapcsolatos problémak. A kezelendő problémak nagy részben a szÜlŐk helYtelen

él.tuit.leből adódnak. A szakmai tevékenység első sorban segítő beszélgetésben, tanácsadásban és

az úgyintézésben való segítségnyújtásban nyilvánul meg. A településen élő gondozott gYermekek

létsiimajelenleg 15 fő alapetratoú és 15 fo védelembe vett gyermekből áll. A jelzőrendszer áItal

küldött;ebesetizáma2018. évben 57 volt, melyből a legtöbb a köznevelési intézménYtŐI és az

e gé szsé gügyi szoi gáltat őtőI érkezett,
É"*tlr-ei..-vissrute.o problémát okoz a fejtetvesség, valamint a tankötelezettség elmulasztása. A
környékünkön szokás lett a magantanulói jogviszony. Általában a szülŐk beilleszkedési

probíémákkal indo§olj ák a magántanulói kérelmet. Ezekre a gyerekekre jellemzŐ, hogY tÚlkorosak,

és igy nem jönnei ii - orályt*raikkal, zavarják az őrát. A szülő - gyermeke magántanulÓi

jogulsronyanat köszönhetően - el tudja kerülni M 50 őra hiényzás miatti családi PÓtlék

*águonarat, és a biintetést is. Munkájuk során sajnos nem tudnak sok eredménYrŐl beszámolni.

VéÉménye szerint lzsőfalván olyan kirívó íagy problémák nincsenek. Kolleganő nagYon

lelkiismeretesen és nagy odaadással végzi a munkáját, a családokkal jÓl tud egYÜttműkÖdni.

Simon Ottó polgármester: Van-e valakinek kérdése?

öwtis Béla képviselő: Hány széaa!ék az, ami eredménynek tekinthető ezen a terÜleten?

Gulyás Éva intézm ényvezetőz Nehezen értelmezhető, hogy mí számít eredménynek, Kevesebb

hiányzás,vagy ha mar ágyerek kikerül a rendszerből? Nem tudja pontosan megmondani.

Simon ottó polgármester: A településre kijaró kolléganő tisztessegesen kijár mindenkihez,

nagyon nagy forgáom van nála, egymásnak aőlák a kilincset az igyfelek. Köszöni az áIdozatos

-,rnkát, nagyon Örül annak, hogy ilyen jó munkaerővel rendelkeznek.



Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz A sajtóban többször felmerül a szociális háló fontossága, de

azt kell nregállapítani sajnos, hóg' még ,rugyon sok lyuk van ezen a szociális hálÓn. Sokszor hallani

a bürokráciácsökkentésíőI, *onÉunt rdju, hogy u kolléganőnek a településen végzett tevékenYségét

teljes mértékben le kell dokumentálnia, amiró nagyon sok idő megy el, Tehát a tényleges munkára

pl; családl átogatásra, alig van idő, Sajnálj a azt is, hogy a családsegítő kezében nincs olYan eszkÖz,

amivel betartathatja az ígéreteket, hiszen az ügyfelek mindig mindent megígémek.

A másik érdekes kérdes a magáríanulóság, aminek következménye, hogy a mai naPig sok az

írástudatlan . Ezzel is foglalkor-rriu k.11.rr" a politikanak, mert sokan még a nYolc osztálYt sem

végeztékel. Hiába van valakinek hat osztályi effektív nem tud ími, olvasnÍ, azért mert mondjuk

magántanuló volt.

Simon ottó polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a rudabánYaú Szociális

S zo1 gáltató tntozáeny tel epülésünkö n v é gzetí munkáj áról szÓlÓ be számolÓt.

A, szavazásban résztvevők számaz 6 fő

Izsófalva Nagyközség önkorm ányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és

ellen sz av az at n élkü l az a|ábbi határ ozatot hozza:

Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

37 t 2019 . (V.3 0.) önko rmán y zati határ ozata
a rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény

településünkön v égzett munkáj áról szóló beszámoló
elfogadásáról

Izsófalva Nagyközség Önkormany zata Képvíselő-testtilete elfogadja

a rudabányai §zociális Szolgáltató Intézmény településünkÖn végzett

munkáj aról szóló beszámolót,

3. Vécsey Ferenc lzsófalva, Dózsa György űt2. szám alatti lakos beadvánYa

Előadó: Simon Ottó polgármester

Simon ottó polgármester: Tájékoztatla a Képviselő-testületet, hogy érkezett egY beadvanY

Vécsey Ferenc DŐzsa György ilt 2. szám alatti lakosíőI. Lz ügy érinti a mezőgazdasági ltat a

02IOlí hrsz.-ú külterüleierr.-F"lkéri Kovácsné Szalai Krisztina aljegyzőt, hogY ismertesse a

beadvány tarlalmát.

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz A beadvány szerint a közltat támasztő fÖldterÜletbŐl

alakították ki az elfolyó arkot. Akiásott köves foldet elterítették akaszá|Őn, aní állaldó gYePként

van számon tartva. kéri a kő mielőbbi összeszedését és utána termőftllddel takarását.

Simon ottó polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy VécseY Ferenc Úr ÚgY

gondolta, hogy a Áezőgazdasági ű széléig tart a földterülete. Mivel az út mellett vízebezető árkot

alakítottak ki, úgy go,idoltu, iogy - öíkormányzat e|veít a földterületéből. ÍgY 20I9.04,1,8-án

megkereste ,r.*ély".r.n a Hivában, és felajániotta a terület eladását az ÖnkorménYzatnak 10

Millió Ft/hektár áron.
Té4ékoztatták Vécsey Ferenc urat, hogy az a terűIet nem az ő

,ulut t.rtit.te, mely hivatalosan ki lett mérve. Korábban is volt

Ű eveL alatt eltűnt, ezért gondolta Vécsey Ferenc úr, hogy

birtokábano nevezett nem tartott igényt területi követelésre,

távolítsák el a kaszálójáró1.

, terüiete, hanem az Önkormányzat
vízewezető átok az út mellett, csak
a területe az űtig tart. A tények

csak annyit kért, hogy a köveket



Természetesen vállalták azűzoítkő összeszedését, de a jelenlegi időjarási viszonYok nem t'ették ezt

1ehetővé. Tájékoztatta, hogy mihelyst jobb idő lesz, összeszedeti a ftldjérŐl a köveket, A
mezőgazdasági út kivitelezése során volt műszaki ellenőr, aki nem talált kifogást a kivitelezésben.

Lakosság részérőI Vécsey Ferenc: Az Önkormányzatnak sincs joga a közutat meggyengíteni. A
vízúgyi Úgedély értelmében avízvezető árok a keletkezett csapadékot aztzsőfalvát Kurityánnal

osszéloto §ágvári Endre út mentén kialakított vízelvezető árok menténvezeti, ami a Szuha patakba

torkollik. Utana fog jámi avízúgyi engedéll.t kiállítónál, hogy ezamezőgazdasági lútavíze|vezető

árokkal szabályos-e.
Iogászhozfog fordulni ezze|kapcsolatban, de érdekelné, hogy ki Iesz afelelŐs? Kivel fizetteti majd

meg a költségeket?

Simon ottó polgármester: Nem szegtek meg semmilyen törvényt, véleménye szerint menjen ki a

Képviselő_testület helyszíni szemlére, és csak utána döntsenek a dologról.

A Képviselő-testütet egyetért a felvetéssel.

4, Javaslat azIzsőfalvai Szivárvány Óvoda Konyhájának élelmezési normaemelésére

Előadó: Riz Arika Réka élelmezésvezető

Az előterjesztést a jeg,,zőkönyv 3, melléklete tartalmazza,

Simon ottó polgármester: Felkéri Riz Arika Réka élelmezésvezetőt, hogy tájékoáassa a

Képviselő-testületet a normaemeléssel kapcsolatban.

Riz Arika Réka élelmezésv ezető: Köszönti a megjelenteket. Mindenki tudja, hogy az e|mŰIt

majdnem öt évben az élelmiszet átak folyamatosan emelkedtek. A jelenleg is alkalmazott

éleimezési normákat 2014. szeptember l-től alkalmazzák. Sajnálatos módon, a meghatátozott

norrna keretet a napi élelmiszer felhasználás forint értéke az évben szinte minden naP túlléPi. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy fogadj ák e| az előterjesztett élelmezési normák emelését.

Simon ottó potgármester: Az előterjesztésből megállapítható, hogy a norínaemelést követően

az önkormanyzátnak még ki kell egészítenie 7 hónap vonatkozásában 806.484.-Ft-tal

költségeket.

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyző: Tájékoztatja a KépviselŐ-testületet, hogY októberben lehet

jelezni a Kincstárnak, hogy emelkedett a norrna és a térítési díj,, Így több támogatást is fognak

tapni. Addig sajnos viszű meg kell előlegezni ezt az összeget. Élelmezésvezető asszonYszerint

"rék - új norma összegek le tudják fedezni majd a kiadásait. Kéri a Képviselő-testiiletet hogy a

normát ltatározatban az intézményi térítési díjat rendeletben hatérozza meg.

ÖtvOs Béta képviselő: Egyértelmű, hogy minden drágul.

Galyas András képvisető: Véleménye szerint a 10%-os emelés a minőség megtartása érdekében

szükséges, így javasolja a noíína emelését.

Harencsár Zo|tán Gábor képviselő: Sertéshúsból önellátóak vagyunk, nem? ZÖldséget Pedig a

kertészetből be lehet vinni a Konyhára.

Riz Arika Réka élelmezésv ezető: Nem csak sertéshúsra van szükség. A sertéshús minden vágás

utan lejut a Konyhára. A zöldségből nem tud az Önkormányzat annyit megtermelni, amennYire

sziikség lenne, ameddig van belőle, addig felhasználják.
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Iglai József képviselő: Nem lehetne a&ágábbzöldségeket megtermelni a fotiákban?

Simon Ottó polgármester: Van benne zöldség, de sajnos sokat ellopnak belőle. Van-e valakinek
kérdése, javaslata? Ha nincs, javasolja a Képviselő-testületnek a norma emelését az előterjesztés
szerint.

A szavazásban résztvevők számaz 6 fő

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazatta|,, tartőzkodás és

ellen szav az at n élkül az alábbi határ ozatot hozza:

Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

38l20l9. (V.30.) önkormányzati határozata
azlzsőfaVai Szivárvány Óvoda Konyhája által biztosított

gyermek-o szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinako
térítési díjainak megállapításáról

Izsófalva Nagyközség, Önkormányzata Képviselő-testtilete az
Izsófalvai Szivárvany Ovoda Konyhája által biztosított gyermek-,

szociális és vendégétkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormákat az
alábbiak szerint határozza meg 2019 .j únius 1 -i hatallyal :

- Óvodás gyermekek napi haromszori étkeztetós nyersanyag

normájanettó 330.-Ft,
- Iskolai napközi otthonos gyermekek napi haromszori étkeztetés

nyersanyag normája nettó 370.-Ft,
- Iskolai menzai étkeztetés napi nyersanyag normája nettó 240.-Ft,
- Szociális étkeztetés napi nyersaílyag normája nettó 285.-Ft,
- Vendégétkeztetés napi nyersanyag normája nettó Z85.-Ft,

rezsiköltség 1 57.-Ft+AFA, összesen 560.-Ft.

Határidő: 2019. június 1.

. Felelős: polgármester,élelmezésvezető

Simon Ottó polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a gyermekétkeztetés

térítési díjáró1 szóló rendeletet az előterjesztés szerint.

Aszavazásban résztvevők számaz 6 fő

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazatta|, tartőzkodás és

ellenszavazat nélkül megalkotja a 612019, (V.31.) önkormányzati rendeletét a
gyermekétkeztetés térítési díjáról.

A612019, (V.31.) önkormányzati rendeletet a jegyzőkőnyv 4. melléklete tartalmazza.

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyzőz Tájékoztatla a Képviselő-testületet, hogy 20I9.04.30-án az

iskolai tálalókonyhát ellenőrizte a NEBIH, és l-esre minősítette. A felhozott hiányosságokra egy

intézkedési tervet kell készíteni június l4-éig, uténa arra kell törekedni, hogy pályázat 'ÍtjÍn a

tálalókonyha felújítása megvalósuljon. Probléma volt pl.: Ahol kiadják a gyerekeknek az ebédet, és

aho| visszaadják az elfogyasztás után, az egy légtérben van. Válaszfalra lenne szükség.
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5. Javaslat az r,Önkormányzati
pályázat benyújtására

Előadó: Simon Ottó poigármester

Az előterjesztést a jeglzőkönyv 5,

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című

m ell ékl et e t ar t al mazz a.

simon ottó polgármester: Tqékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség van páIyénru az

önkormány zati feladatellátást szo|gá|ő fejlesztések témogatására című pályénatra' melyre már az

előző években is sikere senpáIyétztak (p1.:'jardafeiújítás, óvoda). Felkéri Kovácsné Szalai Krisztina

aljegyzőt,hogy tájéko ztassia Képviselő_testületet a napirendi ponttal kapcsolatban,

Kovácsné Szalai Krisztina a|jegyző; A pá|yazat keretein belüi belterÜleti utak' JáÍdák' hidak -

felújítására gondoltak. A páIyazat szilárd burkolatú közutak felÚjításara adható be' ÍgY sajnos az

Alkotmany út felújítására nincs lehetőség,

A Munkás utca, Építők úja és a Deák Ferenc utca felújítását javasolják, melYre kértek egY elŐzetes

költségbecslést. A bruttó költség 18.004.536.-Ft, melYnek 85%o'a atámogatáS' aZaZ 14'963'693'-Ft'

Akötelezőönerő 15oÁ,azaz2.640.65z.-Ft,ezenkívül azönkéntvállaltönerő400.191 '-Ft'ÍgYaz

Önkormányzatot terhelő kötelező és önként vállalt önerő összege 3,040,843,_Ft,

Galyas András képviselő: Van-e fedezet azönrészre?

Simonottópolgármester:Előszörnyerjékmegaptlytnatot,utánamajdgondolkodnakazönerőn.
A pá|y ázatmegvalósításának határidej e 2020, december,

Dr. Tátrai Gyula képviselő: kinyomtatt a a pélytnatot az internetről, ha már anyagot nem kaptak

róla. Nagyon jó dolog ez apáIyánat,kéLrlenne kihagyni, de az önrésszel van probléma,

ötvos Béla képviselő: Ez egyjó dolog, ha nem lesz pénze az Önkorményzatnak az Önerőre' akkor

vissza lehet mondani apáIyázatot,

Simon ottó polgármester: Van-e valakinek kérdése? Ha nincs, javasolja a KéPviselŐ-testÜletnek

pá|yázat benyúfiását az önkorm ányzati feladatellátást szolgálÓ fejlesztések támogatása című

pálrytnatra.

A^ szavazásban résztvevők számaz 6 íő

Izsófalva Nagyközség önkorm ányzataKépviselő-testülete 5 igen szavazatta|' \ tartőzkodással

é s e ll e n s z av az at n élkü | az alábbi határ ozatot h ozza z

Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

39 l 20tg . (V.3 0,) önkormány zati határ ozata

az,oÖnkormányzatifeladatellátástszolgálófejlesztések
tá m o gatás ra'o cí mű p ály ázatr a p á|y ázat b eny új t ás á ró l

Izsófalva Nagyközsé g önkorm ányzata Képviselő_testülete döntött,

hogyahelyiönkormányzatokértfelelősminisztervalamtntaz
ália1JlháúartásértfelelősminiszteráItaIazönkormányzati



feladatellátást szolgáló fejlesztések

pályazar keretein belül pályazatot nyújt

hidak- felújítása célra (c, alcél)

A terv ezett felúj ítási munkák helye:

támogatásra meghirdetett

be - belterületi utak, járdák,

Izsófalvao Munkás u. hrsz.: 1"079

Epítők útja hrsz.: t049l1
Deák u. hrsz.: 1064

A tervezett felújítás összes költsége:

Sor-

szám
Megnevezés Egység Mennyiség

Egységár
(F0

KöItség
(F0

1.
Aszfalt burkolat

bontása
m3 7 22800 1 59600

2.

Szennyvíz
aknafedlap
emelése

db 15 56000 840000

J-
AC-11 Aszfalt

kopóréteg
m3 132 95000 12540000

4 Aszfaltszállítás m3/km 3,168 150 475200

Osszesen 14014800

i1.

Z

Felújításiterv
készítése

db 1 162000

S

Mindösszesen í4176800

AFA 3827736

Bruttó költség 18004536

Támogatás:85% 14963693

Kötelező Önerő: 15%
2640652

önként váIlalt önerő
4001 91
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Izsófalva Nagyközség Önkormány zata a felúj ítás

me gval ó s ít ásáho z szüksé ge s, adó erőképe s s é g alapj an számított

1,5"Á (2.640.652,_ Ft) kötelező önerőt valamint 400.191._Ft

önként vállalt önerőt

összesen 3.040.843.-Ft-ot vállalj a,

azt költségvetésébe betervezi.

AKépviselő-testületf e|hatalmazzaapolgétrmestertapáIyénat

benyújtásara

Határidő: azonna|

Felelős: polgármester

6. Indítványok, javaslatok, tájékoztatők

Simon ottó polgármester: A közösségi oldalak hasznáIatával kapcsolatban szeretne néhánY szőt

szólni. Az egyik megosáás kapcsán érintve érzi magát melyet az egyik kéPviselŐ társuk Írt. Nem

adott olyan utasítást egy közfoglalkoztatottnak sem, hogy ki előtt vágia le a fiivet és ki előtt ne.

Kéri tovább áIglaiJózsef képviselő úrtól, hogy a közösségi oldalon a különbÖző negatív hangvételŰ

cikkek, írások megosztásánál a kormánnyal és a miniszterelnök Úrral kapcsolatban Izsófalva címere

ne szerepeljen.

Iglai József képviselő: A fúnyírással kapcsolatban elmondja, hogy az zayarta, hogy Pont az idősek

előtt nem vágtákle a közfoglalkoztatottak a fi.ivet, akiknek ez flagy segítség lett volna. A címerrŐl

nem volt tudomása, hogy szerepel a bejegyzéseknél, nem szándékosan került oda. AmúgY a

polgárőrség címere szerepel, aminek Észe Izsőfalva címere is. Erre a jövőben oda fog figYelni,

eltávolítja onnan a címert.

Igali József képviselő 17:10_kor távozik az ülésről, így a jelenlévő kéPviselők száma 6

főről5 főre módosult.

Simon ottó polgármester: Tájékoztafia a Képviselő-testületet, hogy a Dentadoc Kft-vel a

késedelmi potte1111át kapcsolatos bírósági ügy \ezáruIt. Az Önkormanyzatot 8 naPon belÜl 96.650.-

Ft+18.500,-Ft-ot megfiietésére köteleztek. Dr. űr a 40 Eurós bírságtól eltekintett, cserébe minden

hónapban, határidőben utalniuk kell a fejkvótát.
Sajnós így már a REKI-be nem tudják betenni a Dentadoc Kft-nek járó fejkvótás díjat, Így az

Önkormányzat 800.000.-Ft előnyt nem élvez a továbbiakban.

Mivel a szerződés nem tartalm azza atakarítónő biztosítását a l(ft. részére, így nem biáosítja tovább

a fo gászat takarítás át.

ötvos Béta képviselő: A takarítás plusz költséget jelentett a fogorvosi rendelŐben?

Simon Ottó polgármester: Nincs benne a szerződésben,

Galyas András képviselő távozikaz ülésről 17:23-kor, így a jelentévő kópviselők száma

5 főrőt 4 főre módosult.

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy van érvényes határozat a takarítónő

kérdésében. Izsófalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 3212016. (Vil.l1.)

hatátozata a fogászati szolgálat takarítása körüli helyzet megoldásárÓl. A haÍározat taftalma a
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következó: ,.lzsót-alva Nagyközségi önkorm ányzaí KépviselŐ-testÜlete Í'elhívia

lrogy a tbgorvosi ,rolgálut takarításáról a továbbiakban is gorrdoskocljon,

visszavonásig érvényes,"

ÖtvösBélaképviselő:Ezegyérr.érrYeslratározat,bekelltartani.

a polgáimestert,

Ezen hatátozat

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Kéri a Képviselő-testületet, hogY erősítse meg a hatálYosság kedvéért

32;2016.(VII1.1 l.)határozatot. Mi 1"r, ukko, a takarítással polgármester úr?

ÖwosBélaképviselő:Eza|,atározatnemlettvisszavonva,érvényes.

Simonottópolgármester:Kapegynévsortaközfoglalkoztatottakról,ésválaszthat.

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Az eredeti állapot visszaállítását kéri. Ez atÖrténet azza\ kezdődÖtt'

hogy aziskolánál a takarítón ő akezébe adta akulcsot, hogy polgármester Úr azt mondta neki, hogY

adja vissza a kulcsot,

simon ottó polgármester: A bíróságon mondták neki, hogy a takarítónőt nem kötelessége

bi zto sítani a a v áI\a|kozónak,

Dr. Tátrai Gyuta képviselő: A jegyzőkönyv ilyet nem tartalmaz,Mi\eszatakarítással?

Simon ottó polgármester: Kap egy listát, és választh at aközfoglalkoztatottak közül,

Dr. Tátrai Gyula képviselő: Ha a Képviselő-testület hozott egY határozatot' azt abatározatot be

kell tarlani.

Harencsár Zo|tán Gábor képviselő: A bérhéuas lakógyúlésen résztvevőktől hallotta' hogy

felmerültanevepolgármesterúráltal,Aztállították,hogypolgármesteriraztmondta,hogy
nagyon rosszul ű ;önkormányzat, mert Harencsár Zo.tán 15 Miliió Ft mínuszba vágta az

Önkormányzatot,

Simon Ottó polgármester: Ilyet nem mondott,

Harencsár zo..tán Gábor képviselő: Ha eztjegyzőkönyvbe ki meri jelenteni' akkor köszöni

szépen aváIaszt,

Lakosságrészérő|BacskovszkyRezső:Erdeklődik,hogyagyermekotthonüzemelmár?

Simon ottó polgármester: Még nem, de fog. A Megyei önkormányzat hatáskörében van,

Lakosság részéről Bacskovszky Rezső: Erkezett_e mat pa|yénat a védónői álláshelyre?

KovácsnéSzalaiKrisztinaa|jegyző:Egyenlőresajnosnem,demárérdeklődteknálatelefonon.
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Simon Ottó polgármester: Mivel más napirend, kérdés, hozzászőIás nem hangzott el, így az ülést
17,,39 őrakor bezárta.

K.m,f.

Dr. Novák Nikoletta jegyző

a|jegyző, kirendelts ég-v ezető

1,1

. távollétében és mesbízásából:
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A Rudabányai Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekióléti szolgálatának 2OL8. évi munkájáről, az ellátási területünkhöz

tartozó lzsófalva községben

A gyermekjóléti feladatokért felelős családsegítő Vadnai Andrea Zita

,,Tanulj a tegnapból, élj a mában, és reménykedj a holnapban."

/Albert Einstein/



A család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóJó, többször módosított 1993. évi lll. törvény és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólő, többszörösen
módosított 1997. évi XXXI törvény, valamint a fentiek végrehajtási rendelete a

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és

működésük feltételeiről szóló, többször módosított t/2O0O. (1.7.\ SZCSM
rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szőló 15l1998. (lV.30) NM rendelet határozza meg.

A gyermekjóléti szolgáltatatás célia:

A gyermekeknek, és családtagjaiknak nyújtott speciális személyes szociális
ellátás, melynek célja, hogy elősegítse a gyermekek testi és lelki egészségének
megőrzését, családban történő nevelkedését, valamint megelőzze a gyermek
veszélyeztetettségét, segítséget nyújtson a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetésében, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésében,
de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat
(iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül

hatnak a gyermekre.

A gyermekjóléti szolgáltatást ellótósok teljesítéséveI (gondozás), ellőtősok
közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell

biztosíta n i.

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy

családtajga hozzájutását valamely-nem a szolgálat által nyújtott-
szolgá ltatáshoz.

A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a

szabadidős programok, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és

i ntézmények együttműködésének szervezésérő].

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:

. folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális
he lyzetét, veszé lyeztetettségét

o meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében
megteszi a szükséges intézkedéseket

o a veszélyeztetettség fokától függően, javaslatot tesz a gyermek

védelembe vételére
. a településen kiépíti és működteti a jelzőrendszert, tagjainak havi

rendszerességgel esetmegbeszélést szervez



l o segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak
ellátását

r felkérésre környezettanulmányt készít

A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, a

családlátogatások, a felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, vagy
családterápia, a családkonzultációs lehetőségek, a segítő beszélgetések,
kérelmek, beadvá nyok segítése, adományok közvetítése, intézményi tá mogató
levelek megküldése, csoportok szervezése, vagy a kliens csoportba való
eljuttatása szolgálja

Összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el.

A gyermekjóléti szolgálat által eIlátott gyermekek veszé|yeztetettségének
okai:

o tórsadalmi marginalizócíó: kliensein többségét a hátrányos, ill.

halmozottan hátrányos gyermekek jelentik
o magatartásproblémók, melyek egyrészt a szülői minta leképezéséből, ill.

az adott életmódból, a családi viszonyokból adódó frusztráció
következményei

o anyagí problémők: a képzetlenség, az évek óta tartó, ,,átörökített"
mu nka nélküliség ered ménye

: lakáskörülmények; nem egyszer az alapbútorzat teljes hiánya
. egészség,ügyi problémók; melyeket a higiéné, és a fűtés hiányossága

eredményezi
o bántalmazős: (testi, érzelmi, szexuális): oka lehet a szülők frusztráltsága,

mely sok szálból táplálkozhat, ill. az, hogy gyermekként ők is abúzus
áldozatai voltak, vagy lehettek

c testi, lelki elhanyagolős; mivel gyakran a szülők sem kapták meg a kellő
figyelmet, törődést, az ő szüleik érzelmi intelligenciája is fejletlen volt, így

nincs mit átadni az utódoknak sem
o tankötelezettség elmulasztősa: korai párkapcsolat eredményeként, korai

terhesség miatt az iskola befejezése, ill. magántanulói státusz
kérelmezése, mely nem minden esetben megoldás tankötelezettség
mulasztására



A Gyermekjóléti Szolgálatnál az ellátottak köre:

r 0-18 éves korosztály és családtagjaik

A Gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető:

o önként mindazok körében, akik a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnak

segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön

o más intézmények jelzését követően

o hatóság által kötelezett formában

A családsegítő szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve

egyéb krízishelyzet miatt segítséget kérő, igénylő személyek, családok számára

^i ilyen helyzetet eredményező okok megelőzése a krízishelyzet

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nYÚjtott

szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, az

életvezetési és a mentálhigiénés tanácsadást. A családgondozást, ÍSY a

családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának

elősegítése, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer

működését. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek az igénybe vevő

érdekében, mások jogainak sérelme nélkül _ a szükséges mértékig ki kell

terjednie a kliens környezetére, különösen családjának tagjaira,

Szolgáltatásaink:

. információ biztosítása (szociális támogatásokról, ellátásokról,

nyugdíjakról)
o ügyintézés segítése (telefonon, levelezés formájában),

. segítségnyújtás a családban jelentkező működési zavarok

ellensú lyozásá ba n, a csa ládba n élő gyermekek neve lésében,

r iratszerkesztés (kérelem, fellebbezés, nyomtatványok kitöltése),

o szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,

. csoportfoglalkozások szervezése,

r szabadidős tevékenységek szervezése,

o adományok közvetítése,
o időpont biztosítása jogi segítségnyújtásra,

o időpont biztosítása gyermekpszichológiai ta nácsadásra (gondozásunkba n

lévő gyermekek esetében),



A RudabánYai Család-és Gyermekjólétí Szolgálat illetékességi terütete:
r Rudabánya
o ormosbánya
o lzsófalva
. Felsőtelekes
o Alsótelekes
o kurityán
r Rudolftelep

lzsófalva teleDÜlésen megielent személvek száma nem. és korcsoport szerint
(fő) egvüttműködési megállapodás alapián:

Egvszeri esetkezelés alapián: a törvényi változások értelmében azon ügyfeleket,
akiknek a Problémájuk megoldása nem igényel havi háromszori találkozást,
egYszeri alkalommal történő tájékoztatással, segítségnyújtással segítjük. Egy
bizonyos probléma érdekében kerülünk kapcsolatba az egyénnel vagy
családdal. Ezek az esetek gyakran formanyomtatványok kitöltését, hivatalos
ÜgYekben való közreműködést, vagy információnyújtást igényel. llyenkor az
első interjút követően lezárható az eset, gondozásba vétel nem szükséges.
lzsófalva telepÜlésen 7 család esetében, 3 férfi, 4 nő kért, és kapott tőlünk
segítséget.

ElmondhatÓ, hogy látókörünkbe sokproblémás családok kerülnek (anyagi,
életvezetési, szenvedély és/vagy pszichiátriai beteg szülő, konfliktusokkal
terhelt kaPcsolatok, gyermeknevelési problémák, iskolakerülés, magatartási
Problémák, iskolai teljesítménnyel összefüggő problémák, közösségbe való
beilleszkedési nehézségek), szinte minden esetben komplex problémákkal
találkozik a családsegítő.

A szolpáltatást igénvbe vevő személvek száma elsődleges probléma szerint, és a
problémák halmozott száma :

Életkor a-2 3-5 6-13 t4-17 1,8-24 25-34 35-49 50-61 összesen

Férfi 4 7 2 13

Nő ! 2 4 4 4 2 t7

Család L2



Probléma típusa Családok száma, az

elsődleges probléma
szerint

problémák halmozott
száma (db)

Életvitel 1

Csa lád i-ka pcsolati
konfliktus

t 2

Elhanyagolás 1"t t2

- ebből oktatási !1, 1,1,

Gyermeknevelési 1,t

Magatartászavar 1

Egészségi probléma 4

Anyagi 1,

összesen 12 32

A hozott problémák közül jellemző a családi körülményekkel, megélhetéssel

összefüggő segítségkérések, a szülők életvitelével, szülői elhanYagolással,

gyermekneveléssel, életviteli gondokkal kapcsolatos problémák. VégzÜnk segítő

beszélgetést, tanácsadást vagy információt nyújtunk. Szakmai munkánk

összetett és személyre szabott, hiszen az ügyfél által elmondott Probléma

mögött az esetek többségében több megoldásra váró gondot is feltárnak a

családsegítők, így a hozott és a kezelt problémák száma és tíPusa kÖzÖtt is

eltérések mutatkozna k.

A kezelendő problémák nagy részben a szülők helytelen életviteléből

adódnak (szenvedélybetegség, szülői felelőtlen, gyermeket veszélYeztető

magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anYagi

problémák, a szülő megbízhatatlansága, gyermek érzelmi, értelmi

elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya). Tapasztalataink

alapján szinte az egyik legnehezebb feladat változtatni a családok szemléletén,

gondolkodásmódján. Amennyiben sikerül is, csak nagyon apró lépésekben lehet

haladni és sajnos az is előfordul, hogy ideig-óráig tart a változás és Újra és Újra

elölről kell kezdeni a változásokhoz szükséges lépéseket.

Általánosságban elmondható, hogy a szülők helytelenül viszonYulnak a

viselkedési problém ához, nem rendelkeznek olyan eszkÖzrendszerrel, amellYel

hatékonyan tudják kezelni ezeket a problémákat. Ez minden korosztálYt nevelő



családra elmondható, de legmarkánsabban a kamaszkorba lépő tinédzserek
esetében jelenik meg.

Szakmai tevékenvségek adatai lzsófalván 2018. évben:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban egyéni esetkezelés
formájában végzi gondozási tevékenységét, az esetszám miatt a csoportos
tevékenységek nem jelennek meg a szolgáltatási palettán. Milg az

információnyújtás rövid, egy alkalmas interakciót jelent a kliens és a szakember
között, addig a segítő beszélgetés és a tanácsadás több alkalmas, bizalmon
alapuló kapcsolatot jelent. A fenti adatokból látszik, hogy továbbra is a segítő
beszélgetés, a tanácsadás és az ügyintézésben való segítségnyújtás jellemző
leginkább a szakmai munkára.

Az úiként keletkezett gondozási esetekben érintett személvek száma 20]-8.

évben:

Szakmai tevékenységek
halmozott száma

Szolgáltatásban
részesülők száma

lnformációnyújtás t1" 10

Segítő beszélgetés 62 37

Tanácsadás 88 37

Ügyi ntézéshez segítség 13 19

közvetítés e l látáso khoz 42 3

szakmaközi 6

Környezettanulmány 1 4

Családlátogatás B9 37

Adomá nyközvetítés 1 3

összesen 313 150

Kapcsolatfelvétel módja Gyermekek száma

Jelzőrendszer által 3

Osszesen 3



Alapellátott 1_5

védelembe vett 15

Osszesen 30

A településen élő gondozott gvermekek létszáma:

Az alapellátásban (okai: iskolai hiányzás, iskolai magatartási problémák,

szülői elhanyagolás, szabálysértés elkövetése, gyermeknevelési problémák,

következetlen nevelési módszerek aIkalmazása, lakhatási problémák-

túlzsúfoltság, infrastruktúra hiánya, anyagi problémák) tÖrténő családgondozás

esetében a családsegítő havonta három alkalommal keresi fel a családot, A

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsotatot tart az oktatási

intézménnyel, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlja a családnak,

Nagyon sok családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, amelYnek

szemtanúi, ill. résztvevői lehetnek a családban élő gyermekek. Amennyiben a

családsegítő úgy látja, hogy a veszélyeztetettség aIapellátás keretében nem

szüntethető meg, úgy kezdeményezi a Kazincbarcikai Központnál a gyermek

védelembe vételét. A gondozásba vétel csak egyik formája a

segítségnyújtásnak. A gyermek családból való kiemetése a családgondozó

javaslatára abban az esetben történik, ha a gyermek felügyelet nélkül marad,

vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését a családi kÖrnYezet VagY

önmaga súlyosan veszélyezteti.

A gyermekjóIéti szolgáltatás hatékonyságát a különbőző gyermekvédelmi

ellátásokból való kilépésen lehet mérni (gondozási esetek lezárása, ellátási

forma változása, családba történő visszagondozás), A tényleges hatékonyság

azonban nehezen mérhető. Az eredményességet nagymértékben befolYásolja a

szülők együttműködési készsége, a jól megválasztott beavatkozási technikák, a

rendelkezésre álló megfelelő eszközrendszer (pl. szakemberek elérhetőséee).

Ennek hiányában nagyon nehéz eredményt elérni a gondozott családoknál,

viszonylag kevés a lezárható esetek száma, inkább jellemző az ellátási forma

változás (pl. védelembe vételből_alapellátásba), gyakran csak a nagykorúság

elérésével kerülnek ki a gyermekek a rendszerből. kevés azon gyermekek

száma, akik csak rövid ideig tartózkodnak a rendszerben, általában valamilYen

akut probléma jelentkezése miatt. Az ő esetükben egY rÖvid Problémakezelési

időszakkal, alapellátásban történő gondozással, vagy más segítő szakember (pt,

pszichológus) bevonásával megszüntethető a veszélyeztetettség, Jellemző

inkább, hogy egy_egy gyermek hosszabb ideig _ adott esetben évekig _ részesül



I
gyermekjóléti szolgáltatásban. Általában ezek a gyermekek generációkra
visszanyúló, összetett problémákkal küzdő családokban élnek. Az ő esetükben a

beidegződések és a család által rosszul kiválasztott probléma megoldási
technikák miatt, nagyon nehéz a hatékony beavatkozás. Gyakran csak hatósági
intézkedésekkel (pl. védelembe vétel) vagy a gyermek családból való
kiemelésével lehet csökkenteni vagy megszüntetni a gyermek
veszé lyeztetettségét.

Az észlelő-és ielzőrendszer által küldött ielzések száma:

A gyermekvédelmi rendszer egy hatékonyan működő jelzőrendszeren alapul,

amelyben fontos szerepe van az oktatási intézményeknek, védőnőnek, házi

gyermekorvosnak, akik a gyermek veszélyeztetettsége esetén jeleznek az

il leté kes Csa lád-és Gyermekjóléti Szolgá latna k.

A jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés jó, velük a kapcsolattartás

folyamatos. Fla problémát észlelnek a környezetükben, a jelzést eljuttatják a

Családsegítő-és Gyermekjóléti lntézmény részére. Ami a problémát jelenti,

hogy a tagok sok esetben csak szóbeli jelzést adnak. A legfontosabb feladat a

jelzőrendszer még hatékonyabbá tétele. Az elmúlt évek tapasztalatai azt

bizonyítják, hogy a leghatékonyabb, a megfelelő időben érkező segítség.

A gondozott családok esetében szakmai tevékenységünk, ill. az

esetkezelések jellege nagyban megváltozott. Az utóbbi évben egyre több új

keletű problémával áll szembe a családsegítő, mely pszichésen is nagyon
megterhelő. Egyre gyakrabban kerülnek a klienskörbe kábítószert fogyasztó
fiatalok, pszichiátriai problémákkal küzdő gyermekek és szülők. tsv a

családsegítő munkája során nem az információnyújtás az elsődleges feladat,
hanem nagy szerepet kapott a segítő beszélgetés, a tanácsadás. Mindezek jelzik

azt is, hogy a gyermeket nevelő családok nem csak a szegénység általterheltek,

Egészségüevi szoleá ltató 22
- védőnőijelzés 22

Személyes szolgáltatást nyújtó
szociá lis szolgá ltatók 1"

- család és gyermekjóléti központ 1,

Köznevelési intézmény 34
összesen 57
A jelzésekkel érintett személyek
száma 23



hanem mentálisan,hanem mentálisan, és pszichésen
terheltségének oldása a családsegítő
képessé és nyitottá váljanak a

megoldásá ba n va ló közreműködésre.

is. A kliens feszültségének, pszichés
részéről lehetőséget biztosít arra, hogy
gyermek által közvetített probléma

A jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés jó, velük a kapcsolattartás
folyamatos. Ha problémát észlelnek a környezetükben, a jelzést eljuttatják a

Családsegítő-és Gyermekjóléti lntézmény részére. Ami a problémát jelenti,

hogy a tagok sok esetben csak szóbelí jelzést adnak. A legfontosabb feladat a

jelzőrendszer még hatékonyabbá tétele.

A gondozott családok esetében szakmai tevékenységünk, il1. az

esetkezelések jellege nagyban megváltozott. Az utóbbi évben egyre több új

keletű problémával áll szembe a családsegítő, mely pszichésen is nagyon
megterhelő. Egyre gyakrabban kerülnek a klienskörbe kábítószert fogyasztó
fiatalok, pszichiátriai problémákkal küzdő gyermekek és szülők. Íev a
családsegítő munkája során nem az információnyújtás az elsődleges feladat,
hanem nagy szerepet kapott a segít beszélgetés, a tanácsadás. Mindezek jelzik

azt is, hogy a gyermeket nevelő családok nem csak a szegénység által terheltek,
hanem mentálisan, és pszichésen is. A kliens feszültségének, pszichés

terheltségének oldása a családsegítő részéről lehetőséget biztosít arra, hogy
képessé és nyitottá váljanak a gyermek által közvetített probléma

megoldásá ba n való közreműködésre.

! ,,,Evről évre visszatérő gondot okoz a fejtetvesség, valamint a

tankötelezettség elmulasztása. A védelembe vett és alapellátás keretében
gondozott gyermekek veszélyeztetettségének egyik oka az iskolai igazolatlan
hiányzás, valamint magatartásbeli, beilleszkedési zavarok és ezzel szorosan

összefügg ő szülői el ha nyagolá s.

o 50 órát meg nem haladó iskolai mulasztás esetében a családsegítő az
alapellátás eszközeivel nyújt segítséget a család számára

o 50 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az iskolai támogatás
szüneteltetésére kerül sor, a gyámhivatal pedig védelembe vételi eljárást
indít a 16. életév betö]tését megelőzően

A családgondozás hatására némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál
területén, de még mindig előfordulnak olyan tanulók, akik a kötelezettségeiket
megszegik. Továbbra is jelen vannak a deviáns viselkedésű gyermekek



(garázdaság, betörés, drog, szabálysértések), ahol a háttérben gyakran a szülők
elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja áll. Különösen nagy a

probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következetesek, elvtelenül
védik gyermekeiket, így a probléma kezelése akadályokba ütközik. További
gondot jelentenek a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés
törődés, és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák.A
gyermekek-fiatalkorúak körében leggyakrabban elkövetett szabálysértés a kis
értékre elkövetett lopás, ill. a vagyon elleni bűncselekmény volt.

A következő intézménvekkel. szakemberekkel. szolgáltatókkal állunk
kapcsolatban:

. a település polgármestere
o a községi önkormányzat képviselői
r járási gyámhivatal
o háziorvosi szolgálat
o területi védőnői szolgálat
o általános iskola, óvoda, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős
r kazincbarcikai szociális szolgáltató központ
o pártfogóifelügyelet
o oEp, NYUFIG, MÁK
r közüzemiszolgáltatók

Ruda bá ny a, 2O!9.03.01.

vadnai Andrea zita

Családsegítő


