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Kivitelezo kivilaszrisa a MIvelbd6si H5z telujit6s6ra

iioi.ti.."o' siraky Afl ila polgirmester

A Mitrasz6l6si Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat 2017 ' '6vi mfik6d6s6r6l sz6l6 beszamol6

l.Na rcnd

Kivitelezo kivrllasztiisa a MiivelSd6si HriLz fehij it6sira

Siraky Attila pols6rmester tij€koaatta a kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy a mlivelod6si h6z felirj ittis6ra

aj6nlatt6teli felhivAs 6t kivitelez6 rdszere lett megkiildve. A felhiv6sra az el6irt hatriridoig ketto ajrinlat

6rkezett.
Ezek a k<ivetkezok:

F Horuczi 97.tpiti5 6s Kereskedelmi Kft
Sz6khelye: 3334 Szajla, Kert6sz utca 25.
Nett6 aj6nlati 6ra: 21 .873.537 Ft

I Ler,xdekor Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.
Sz6khelye: I I 57 Budapest, Nyirpalota rit 2l . ll. em. 7

Nett6 aj5nlati 6ra: 27 .429.861 Ft

A kdzbeszerz6si bir6l6 bizotts5g mindkdt aj6nlatot 6rvdnyesnek tal6lta, de nyertes ajenlatk6nt a

Lerxdekor Kereskedelmi 6s Szol6ltat6 Kft. aj6nlat6t nyilv6nitotta, mint legjobb 6r-6rtrdk aranyt
ajbnlatot.

A pol96rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit. hozzitsz6l sait a napirendi ponttal kapcsolatban
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.lelen vannak:

Tan6cskozisi ioqeal r6szt vesz: dr' Turza Csaba J 6zsef iegyziS

HH#*ffi :trffi tr,::1',::::X,-1#:',.'tlffi,^X-{;i.',:1""',tutl*lTi+,.;#
'Ji:,i",. " r,, * i"a., 

" ". l::.^ 
"T;H:f 

; #::lffff : ;le Xik ".r,.' 
o

tisszehivhatja' Ebben az esetoel

NaPirendi javaslat

e lfoeadasa
elotlrjesao: Sirakf Attila polgirmester

3. Helvi Es6lyegyenl6s6gi program 6s az Onkorm6nyzat Kdzmiivel6d6si rendelet6nek
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iop-s]:. r - r o-"Nc I -20 I 7-0000s pilv6zat kapcs6n

El6terjesa6: Siraky Attila polgirmester
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A Kdpviselo-testiilet felhatalmazza.a.polg6rmestert, hogy a kdzbeszerzisi eljrir5slefolyatiis6val megbfzott cig 6ttal et<ikeszltett sze*all?i,,..""."g, o.," ,ra
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Hatiiridri: azonnal
Felelos: Siraky Attila polgiirmester

2.Naptqnd

A M6traszoltjsi Csalld ds Gyermekj6ldti Szolgllat 2017 .6vi miikciddsdrol sz6l6 beszimol6 elfogad6sa

Sirakv Attila polgSrmesler 6koztatta a kdpviselo-testiiletet, hogy a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal
Hat6sigi F5osarilya felhiviissal dlt az <inkorm6nyzat fel6, miszerint a teleptitdsi <inkorminyzatoknak a
gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi feladatainak ellrt6s6r6l minden 6v mijus 31. napjriig ritfog6
6rt6kel6st kell kdsziteni, melyet a k6pviselo-testiiletnek minden 6v mSjus 3l-ig el kell lbgadni. Ennek
a kdtelezetts6gtinknek nem tettiink eleget, ezdrt aa most p6toljuk. A kdz6s hivatal 6 telepiil6sdt egy
csal6dsegit6 l6tja el, melynek szem6lydben az id1n viitozits tdrt6nt, 6s ennek tudhat6 be az, hogy nem

fogadta el a test0let hat6ridore a beszdmol6t.

A K6pvisefok 16sz6rol 6szrevdtel, hozzisz6l6s nem hangzott el.

A K6pviselo-testiilet egyhangirlag - 5 igen szavaattal - az alibbi hatlrozatot hozta

K6rte a k6pvisel6k 6szrevdteleit, hozzisz6l{sait a napirendi ponttal kapcsolatban.



Cscrhf tszentivAn Ktizs69 Onkormint'zata K6pvise16-testiilet6nck
33/2018.(XI.07.) sziim f hatirozala
A Mitrasz6l6si Csalid 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat 2017. 6vi miiktid6s6r6l sz6l6
beszdmol6 elfogadis616l

Cserh6tszentivin Kozs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete a csatolt melleklet
alapj:in elfogadja a ..M6traszolos Krizseg Onkormdnyzat Csal6d 6s Gyermekj6l6ti
SzolgSlat 201 7. dvi milkdd6sdr6l" sz6l6 6vdrt6kelo feljegyzdst.

A Kdpvisefo-testiilet felhatalmazza a polg,rmestert, hogy t6j6koaassa a

KormSnyhivatalt a testiilet d<jnt6s6r6l 6s a tov6bbi sz0ks6ges intdzked6seket tegye
meg.

I latirido: dt1elemszerii
Felclos: Siraky A11ila polgirmester

3.Na irend

Helyi Es6lyegyenlcis6gi program 6s az Onkorminyzat K<izmiivelod6si rendeletdnek feltlvizsg6lara
helybenhagyisa a TOP-5.3. l - I 6-NG 1 -20 I 7-00005 p6ly6zat kapcs6n

Sirakv Attila polg6rmester elmond ta, hogy a TOP-5.3.1-16-NGl-2017-00005 szim[,, Barangolis a

Bels6-Cserhiit 6s a Karancs v<ilgy telepiildsein " cimii pAly zathoz sztiks6ges a Helyi
Es6lyegyenlos6gi Program 6s az Onkorminyzat kdzmtivelod6si rendelet6nek feltilvizsg6lata, abb6l a

szempontb6l, hogy esetleg nem tartalmaznak olyan elemeket amelyek a pilyizalTal ellentmond5sban
lenn6nek. Sem a HEP, sem a kdzmiivelod6si rendelet nem tartalmaz ilyen elemeket.

K6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzlsz6'l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A Kdpviselok rdszdrol 6szrevetel, hozzisz6lis nem hangzott el

A K6pviselo-testiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal - az alSbbi hat6rozatot hozta:

Cserhitszentivin Kiizs6e 6nko rminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
341201 8.(XI.07) szimf hatdrozata
Hel-'*i f, s6lycgl'cnl6s6gi Programmal kapcsolatban

Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkorminyzata K6pviselo-testtilete a Helyi
Es6lyegyenl6s6gi Programj6t attekintette 6s figy haterozott, hory annak megtjitasa a

TOP-5.3.1-16-NGl-2017-00005 pblyrizat kapcs6n nem sziiks6ges, ai vAltozatlan
formiban fenntartjSk.

A k6pvisel<i-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a tovebbi sztiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re.

Hatiiridri: 201 8. november 16.

Felelos: SirakyAttila polg5rmester

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag 5 igen szavazattal - az al|bbi hat6rozatot hozta:

Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkorminyzata K6nvisel6-testiilet6nek
35/2018.(XI.07) szimir hatirozata
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Kiizmftvel6d6si rendelettel kapcsolatban



Cserh6lszentivSn Kcizsdg OnkormSnyzata K6pvisel6-tcstiilcte a hatiilyos
6/2002.(V ll I.8.) szdm[r rendeletdt a k<izmlivelod6srol rlttekintette ds tgy hat6rozott,
hogy annak mcgtjit6sa a TOP-5.3.1-16-NGl-2017-00005 p6ly6zat kapcs6n nem
sziiksdges, azt v Sllozatlan fbrmiiban fenntartjrik.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgiirmestert a tovibbi sziiksdges intdzked6sek
megt6teldre.

Hatdrido: 2018. november 16.

Felelos: SirakyAttilapolg6rmester

Tobb napirend nem volt, egydb kdrdds, dszrev6tel nem hangzott el, a polgirmester tr megkijszonte az
aktiv rdszv6telt. s az iil6st bezSrta.

Siraky dr Csaba J6zsef
polg6rmester jegyz6
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JELENLfTI iV

Cserh6tszentiviin Kdzsdg Onkormrinyzata K6pvisel6-testiiletdnek 2018. november 7 . rnplin
megtartott testiileti iil6s6r6l

Sfu aky Attila pol girmester

Lord EsZer alpolgdrmester

Bal6s Istvrin Andras kdpvisel6

B6nyey Zsolt

Cservdlgyi Zoltiln Barnabas

Tanricskozasi io ggal meqhivottak

dr. Turza Csaba J6zsef jegyz6

Nagyv6radi Istviinn6

Lakoss6s r6szdr6l meeielentek
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Ev6rt6kel6 feljegyz6s

MStrasz6l6s Ktizs6g Onkorm6nyzat

Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat 2017. 6vi mfiktid6s6r6l

M6trasz616s, 201 8. m6rcius 08.

K6szitette: Edrics Anita

csal6dsegit<i



i068 Mdtrosz6l6s, TAzolt6 utco 3.,3067 Gordb, Pet6li ft 5.

3067 Fels6told, Szichenyi it 10., i066 Cserhdtszentivdn, Kossuth it 1
jA66 Bokor, Szabodsdg it 14.,3066 Kutas6, Toldi ut 4.

Tel.: 06-i2/468-298 vdgy 06-70/285-6909
e-md il: ed ocsa n ito. qyisz@q ma il.ca m

Er'6rti'kcl6 beszimo16 feljegl'z6sc 'a 2077. 6t'rol

A Mritrasz6kis Csalid- 6s Gyermekj6l6ti Szolgrilat 2018. Februrir 22-en lafiolta meg
6v6rt6ke16 tan6cskoz6siit a jelzdrendszeri tagok r6sz6re. A torveny el6ir5sainak megfelel6en a
Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat 6vente egy alkalommal telepiil6s szinten tanecskoz6st
szervez. A megbesz6l6sen a r6sztvev<lkkel ktiziisen 6ttekintjiii< a telepiil6s elmtlt egy 6v
gyermekv6delmi rendszer6nek miikod6s6t. A tan6cskoz6s m6sodik r6sz6ben javaslatok t6tel6n
6s megvitat6s6n kereszttil megold6si m6dok segits6g6vel pr6b6ljuk, lehet<is6g szerint a helyi
gyermekv6delmet m6g hat6konyabban miikodtetni.

A tanAcskozis na ircndi on al

az eltelt egy 6v 6rt6kel6se, besz6mol6 ismertet6se
az esetlegesen {?ilmerii16 k6rd6sek megviilaszol:isa
a jelz<irendszer hat6konyabb miikrid6s6nek megbesz6l6se, javaslatok megvitatiisa
egy6b felmeriilt probl6m6k megbesz6l6se.

A tan6cskozSs r6sztvevrii:

Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont: - p6tern6 Juh6sz Andrea esetmenedzser

Zsigmond Kirrily Altalenos Iskola: Szab6 Zsolt igazgat6 helyette

M6trasz6l6s Napktiziotthonos 6voda r6sz6r6l: Sdregi riborn6 - 6vodavezet6

T6th Mariann - gyermekv6delmi felel6s

M6trasz6l6s V6d6n6i szolgilat: B6thin6 Cs6pe Katalin

Teriileti megbizott v6d6n6: Bakayn6 Her6di Livia

Rendrirs6g: Szigy6rt6 Mariann

Pedag6giai szakszolgiiiat: Figur6n6 Sztill6si Andrea, Kondacs_Szisz Kata

Mritrasz6kisi Csal6d 6s Gyermekj616ti Szolg6lat: Ed6cs Anita csalidsegit6

Csaldd 6s Gyermekj6l€ti Szolgdlat



A Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat fcnntarldsa az onkorm6nyzarok kotelez6
feladatai kor6bc tartozik. A gyermckv6dclmi rendszer egyik lcgmeghatiroz6bb eleme a

gyermckj6l6ti alapell:itris. A gyermekek v6dclm6rril 6s gyrimiigyi igazgarrisr6l sz6l6 1997. 6vi
XXXI. 1<irv6ny gydkeresen 6talakitotta, 6s tij alapokra helyezte a magyar gyermekv6delmi

rendszert.

A Csalad- 6s Gyermekj616ti szolg6lat 6ltal ell6tott teriiletek: M6trasz<ilos kozs6g, valamint a

tersult telepiilesek Bokor, Fels<jtold, CserhStszentivin, Bokor, Kutas6 kozs69 kozigazgatrisi
teriilete.

A teleptil6sen a Csal6d- es Gyermekj6l6ti Szolgzilat a szem6lyes gondoskod6s egyik
alapelliit6siira terjed ki, a gyermekj6l6ti szolgiiltaliisra. Lttrehozis6ra az6rt kedilt sor, hogy a

gyermekv6delmi probl6mrikat lehetos6g szerint az els<i szinten kezelni tudjuk, ne keriiljrin a

gyrimhat6s6gra. A mrisik szakmai egys6g a csal6dsegit6 szolgrilat, melynek tev6kenys6g6vel a

csal6dok, feln6ttek es gyerekek egy i{ltaliinos komplexebb szolgaltat6st kapnak. E k6t
szolg6ltatiis egyrn6s mell6 rendelve, egym6s szakmai munk6j6t segitve 6s kieg6szitve

rriikddik.

Az clmirlt 6vben megnStt a rendszerbe keriilS csaliidok sz6ma.. A legalapvet6bb prob16m6t az

iskolai hi6nyzis, a gycrmeknevcl6si probl6ma, magatart6si probl6ma, valamint a fejtetvess69
jeientette.

Gondoz6s
tipusa

M6trasz6l6s Cserhitszentivin Bokor Garib Kutas6 Fels6told

alapell6t6sban

v6delemben

6sszesen:

0

0 0

V6delembe v6tel:

V6delembe v6teke 1 okb6l keriilt sor, melynek h6tter6ben sztilSi elhanyagokis, gondatlans6g

iillt. Azonban ez 6 gyereket 6rint a csal6don beliil.

2017. 6vben
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Alapell6lasba kcriilt:

- 3 gyermek iskolai rnulasztisok miatt.

- 1 gyermek iskolai hirinyzSsinak hiitter6ben higi6n6s probl6m6k 6llnrik

- 1 6desanya csalSdi probl6mrik miatt k6rte a szolg6lat segits6g6t.

- 2 gyermek pedig az 6desanya hanyagsriga miatt keriilt alapell6tdsba.

Sokan k6mek segits6get iigyint6z6sben. Az id5sebb korosaily sajnos mir nem tud eligazodni
a mai rohan6 viliigban, neh6zs6get jelent sok estben egy nyomtatviiny kitiilt6se is. Az esetek

nagy r6sze ezek megold6sdval 6s a kliensek ttbaigazit6s6val telik.

6szlel5- 6s ielzdrendszer

A CsalSd- 6s Gyermekj6l6li szolgelatunk folyamatosan miiktidteti a

veszdlyeztetetts6get 6s krizishelyzetet 6szlel5 jelzrirendszert. Ennek miik<id6s6t a 1511998.
(IV.30.) NM rendelete 1a.$(3.) 6s a 1993. 6vi tiirv6ny szabLlyozza. Fontos az int6zm6nyekkel
val6 kapcsolattart6s, a rendszeres 6s szem6lyes konzultAci6. Az elmirlt 6vben j6l miikodott a
jelzSrendszer mind az 6voda, iskola, v6ddn6 6s gyermekorvosi szolgdlat r6sz6r<il is.

Az 6vodak fel6l nem €rkezett lelz€s a Csal6d 6s Gyermekj6l6ti szoigrilat fel6.

V6d5n6 6ltal jelzett esetek sz6ma 9.

Iskolai jelz6s 23 alkalommal t6rt6nt.

A rendtirs6916l nem 6rkezett jelz6s.

A gy6mhivatal fel6l I esetben 6rkezett jelz6s.

Prirtfog6 feliigyel6: 1 gyermek 6rintett.

Ezek a jelz6sek M6trasz6lSs telepiil6st 6rintik.

Cserhiitszentiv6n, Bokor, Gar6b, Kutas6 6s Fels6told teleiil6seket 6rint6 jelz6s nem 6rkezett a

2017-es 6vben.

Osszesitve a 2017. 6v ielz6scit



Az iskola r6sz6r<j1 elmondhat6, hogy nem drkezik a jelz6s azonnal, az els5 igazolatlan

hiinyz,its utdn. Sokszor tiibb 6riis igazolatlan hirinyzrisig v6mak. Volt olyan esetek, ahol emiatt

nem volt elkertilhet6 a v6delembe v6te1.

Igazolatlan mulasztis szima

elso hi6nyz6snril

(aker egy 6ra ut6n is)

Ismetkid6 hi6nyz6s esi6n

l0 6m igazolatlan 6ra ldl6tt

30 6ra igazolatlan 6ra foltitt

50 ora igazolatlan hi6nyzds foltitt

Tankiiteles tanul6 est6n 6rtesitend6

Lak6hely szerinti illet6kes Csalad- 6s Gyermekj6l6ti szolg6lat

6rtesit6se

viscl

J6r6si Hivatal, Hal6sdgi 6s Gy6miigyi Oszrilya

Lak6hely szerinti illet6kes Csal6d- 6s Gyemekj6l6ti szolg6lat

6rtesit6se a szolgalat az iskol6val6s a sztil6vel

egyiittmiikddve int6zked6si tervet k6szit.

A Gyermekv€delmi szakell6t6sban nevclked6 tanul6 eset6n a

Terilleti Gyermekv6delmi Szakszolg6latot is 6rtesiteni kell.



6'r,odai hi:invz:is

Igazolatlan mulasztes szima

6t nevelesi napot meghalad6

hi:inyz6s eset6n

Ovod6s gyermck esctIn 6rtesitcndti

6s Gyermekj6L6ti szolgi

10 nevel6si napot meghalad6

hi5nyz6s est6n

J6r6si Hivatal, Hat6s6gi 6s Gy6miigyi Osa6lya

Lak6hcly szcrinti illet6kcs Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti szolgdlal
6rtesitese - int6zked6si terv k6szitese

20 nevelesi napot meghalad6

hi6nyz5s est6n

Sziinidei gyermek6tkeztet6s

A telepiil6si onkorm6nyzat a sziinidei gyermek6tkeztet6s keret6ben a sziil6, ttjrv6nyes
k6pvisel6 k6relm6re ingyenesen biztositja a d6li meleg ib6tkez6st. Ezt h6tr6nyos helyzetii
gyermek 6s a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szes[i16, halmozottan h:itrenyos
helyzehi gyermek r6sz6re biztositj6k.

litkez6s Mritrasz6l6s Cserhitszentiv{n Bokor Gar6b Kutasri Fels6told

tavaszi sztinet

ny6ri szi.inet

<iszi sziinet

t6li sztinet 69 3 0 0 0 3

I Jdr6si llivatal, Hat6s6gi €s Gy6miigyi Oszt6lya

l

J6r5si Hivatal, Hat6s5gi 6s Gy6rirpgyi Osztalya t: j

Lak6hely szeriati illqt6kes Csaldd- 6s Gycrmekj6l6ti szolg6tat ;

crlesita,se

65

93

62

3

3

3

0

0

0

0

0



R.SZ.r..O. P.

A RAszorul6 Szem6lyeket T6mogat6 Operativ Program (tovrlbbiakban: RSZTOP) 6lelmiszer

6s/vagy alapvetci anyagi tiimogat6s juttatesat biztositja a leginkiibb riiszorul6 szem6lyek

sz6mara, olyan kis615 int6zked6sekkel kombiniilva, amelyek a r6szorul6 szem6lyek t6rsadalmi

kirekeszt6s6nek enyhit6s6t celozziik.

A csaltidsegit<ik segitseg6t k6rik havi szinten a csomagok raktiirozas6ban, az 6rtesit6 levelek
kiosztiisriban (sziiLks69 eset6n meghataimaz6s kititltes6ben), valamint a csomagok kioszt6s6ban

is. 2017 december6ttil Mritrasz6l6son l5 gyermeket 6rint. Kutas6 telepiil6sen I csaliidot, ahol

segits6get kapok a falugondnokt6l is.

Osszegezve az elmrilt 6vet az tapasztalhat6, hogy egyre t6bb gyermek keriilt be az

alapellitisba, 6s hat6s6gi int6zked6sek sz6ma is emelkedett. Ez kijsziinheto a jelz6rendszeri

tagok risszehangolt munkrij6nak 6s a rendszeres kapcsolattart6snak. A v6d<in<ivel 6s az

esetmenedzserrel rugalmasan, osszehangoltan tudunk dolgozni.

Az iskolai hi6nyz6sok cs6kkent6se 6rdek6ben m6g intenzivebb egyiitlmiiktid6s sziiks6ges.

Fontos, hogy a jelz6s idSben |rkezzen. A sziilcik t6j6koztatilsa, meggy6z6se, csal6dlAtogatiisok

szewezbse a megel6z6s 6rdek6ben.

A munkan6lkiilis6get pr6briltrik csrikkentett6k a 2017 -es 6vben is a kdzmunkaprogrammal. Ez

azonban hat6rozott idStartamra sz6l, ennek ellen6re nagy segits6get jelentett a faluban 615

munkan6lkiiliek szdm6ra. A szeg6ny 6s r6szorul6 csaliidok ig6nybe vehetik a telepil6si
tAmogatAst. A t6mogat6si form6kn61 figyelembe kell venni, hogy a lehetSs6gek sajnos nagyon

szfikdsek.

V6gezetiil elmondhat6, hogy az Eszlell - 6s jelzSrendszer viszonylag j6l miikiidik a

telepiil6sen, tagjai j6l tudnak egyiitt dolgozni a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti szolg6lattal. A
szakemberek mindig a gyermekek 6rdekeit tartjak szem e15tt. Az int6zm6nyekkel t6rt6nd

hat6kony egyiittmiikrid6s a gyermekek helyzet6nek javitiisira helyezi a hangsirlyt.

Mritraszril6s, 201 8. m6rcius 08
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Ed6cs Anita / csal6dsegit<i


