65/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. május
18-ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét:
1. Beszámoló a Dorog Városi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
Előadó: A Rendőrkapitányság képviselője
/írásbeli előterjesztés/
2. Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről, a
gyermekjóléti és védelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: családsegítők
/írásbeli előterjesztés/
3. A 2015. évi gyermeknap megrendezésére biztosított támogatás kiegészítése
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/szóbeli előterjesztés/
4. Az Egészségügyi Alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti ellátásról
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbeli előterjesztés/
5. A „Lovastanya” értékesítéséhez szükséges támogató döntésről
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbeli előterjesztés/
6. Gődér Gyuláné kérelme
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbeli előterjesztés/
7. Igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző
/írásbeli előterjesztés/
8. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Tóth Tivadar
/szóbeli előterjesztés/
9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző
/írásbeli előterjesztés/
10. Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesülettel való együttműködéssel összefüggő
döntések
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbeli előterjesztés/
11. Egyebek
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: azon

66/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányságának beszámolóját Tokod
település közbiztonsági helyzetéről – a határozat mellékletét képező tartalommal –
elfogadja és megköszöni a Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkáját.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: azonnal

67/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét
képező tartalommal – elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló, a 2014. évre vonatkozó átfogó éves értékelést, valamint a Dorog és
Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörében végzett tevékenységéről.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: Az átfogó éves értékelés Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő
megküldésére a döntést követő 8 napon belül. A Dorog és Térsége Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat értesítésére a döntést követő 8 napon belül.
67/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat melléklete

ÁTFOGÓ ÉVES ÉRTÉKELÉS
Tokod Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról 2014. évre vonatkozóan
1.) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira
Tokod Nagyközségben a népesség-nyilvántartás adatai alapján 4.516 fő a
bejelentett lakosok száma. Ebből:
0-6 évesek száma:
7-14 évesek száma:
15-18 évesek száma:
19 éven felüliek száma:

322 fő
364 fő
203 fő
3627 fő

A 0-tól 14 éves gyermekek száma kis mértékben nőtt, azonban a tavalyi évhez
képest az összlakosság száma csökkent.
2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, mint pénzbeli ellátás 2005. december 31.
napjával megszűnt, összege beépült a családi pótlék összegébe és a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezmény elnevezésű ellátás váltotta fel. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a jegyző hatásköre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek az óvodában és az
általános iskola 1-8. osztályáig ingyenes étkezésre és ingyenes tankönyvre jogosultak.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma az elmúlt években
nőtt, a kedvezményre jogosultak száma a következők szerint alakult:
- 2010. évben 165 fő,
- 2011. évben 192 fő,
- 2012. évben 217 fő,
- 2013. évben 224 fő,
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2014. december 31-ei állapot szerint
összesen 230 fő (117 család, ebből egyedülálló szülő 51 fő) volt jogosult a következő
megoszlásban:
0-6 éves: 73 fő,
7-14 éves: 117 fő,
15-18 éves: 34 fő, és
6 fő nagykorú, nappali oktatás munkarendje szerinti középiskolai vagy felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy.
Kérelem elutasítására 2 esetben – jövedelem túllépés miatt – került sor.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente két
alkalommal, augusztus és november hónapokban 5.800-5.800,- Ft természetbeni
támogatásban részesültek. A támogatás „Erzsébet utalvány” formájában történt. A
támogatás éves összege 2.668.000.-Ft volt. Ezek a kiadások nem az önkormányzat
költségvetését terhelik, mivel a kifizetett összegek a központi költségvetésből
visszaigényelhetők.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2013. december 31. napján megszűnt.
Helyét átvette az önkormányzati segély, melynek megállapítása a Népjóléti Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) hatásköre. Az önkormányzati támogatás összege 10.000
Ft-ig terjedhet.
A támogatás pénzbeli vagy természetbeni formában is nyújtható. Természetbeni
támogatások elsősorban: iskolai, óvodai étkeztetési díjhoz való hozzájárulás és
tankönyvtámogatás. A támogatás folyósítása során, az önkormányzatot terhelő
kiadás nagysága 2014. évben 850.718.-Ft volt.
Az önkormányzat a napközi-otthonos óvoda működtetését tartotta fenn 2014.
évben. Az általános iskola fenntartója 2013. január 1. napjától a KLEBELSBERG
Intézményfenntartó Központ. A működtetés és az étkeztetés biztosítása mindkét
intézményben az önkormányzat feladata.
Az óvodában és az iskolában
kedvezményes vagy ingyenes étkezést vehet igénybe az a szülő, akinek gyermeke 18. évfolyamra jár és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek a családban, illetve a három vagy több
gyermeket nevelő családok.
Az óvodában 30 gyermek részesült kedvezményes, és 54 gyermek ingyenes
étkeztetésben. Az iskolában 72 tanuló étkezik kedvezményesen, 85 tanuló pedig
ingyenesen.

Az önkormányzat 2014-ben ismételten csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz, amelynek keretében 7 fő főiskolai vagy
egyetemi hallgató részesül támogatásban 10 hónapon keresztül. A támogatásra
felhasznált összeg 440.000.-Ft volt.
3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A
települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének
kiépítése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
A gyermekvédelmi rendszer a következők szerint épül fel:
- pénzbeli és természetbeni ellátások (pl. az előzőekben említett rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény);
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások;
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások;
- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések.
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás;
- gyermekek napközbeni ellátása;
- gyermekek átmeneti gondozása.
A települési önkormányzatok a pénzbeli és természetbeni ellátásokon túl a
gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások keretében (állandó lakosságszámtól függően) biztosítják a gyermekek
napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezik és közvetítik a
máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
Az alapellátások szolgáltatásának célja az, hogy az önkormányzatok hozzájáruljanak
a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosításához, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez, a gyermek családból történő kiemelésének
megelőzéséhez.
Az önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokat többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják.
Tokod Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Dorogi Többcélú
Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján nyújtja.
A gyermekek napközbeni ellátására a törvény a következő formákat határozta meg
(2014-ben):
- bölcsőde,
- hetes bölcsőde (csak tízezernél több állandó lakos esetén kötelező),
- családi napközi,
- családi gyermekfelügyelet,
- házi gyermekfelügyelet,
- nyári napközis otthon valamint

- a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodai, iskolai napközi.
Az iskolai napközi alapvető feladata a gyermekek délutáni tevékenységének
szervezése a szabadidő és tanulás megfelelő váltogatásával.
A Hegyeskő Általános Iskola székhelye Tokod faluban van, egy telephelye TokodÜveggyárban működik. A napközi otthonos ellátást 78 fő részére biztosítják. (Tokodon
2 csoport, Üveggyárban 1 csoport) vette igénybe. A létszámadatok minimálisan
változnak. Az iskolai napközis foglalkozásokat a szülők igényeinek megfelelően
biztosítják. Az a tapasztalat, hogy nagy igény van a napközire, vannak családok,
ahol nem lenne megoldott a gyermek napközbeni felügyelete és étkezése. A
pedagógusok foglalkoztatási tervet készítenek, mely igazodik az iskola legfontosabb
nevelési
célkitűzéseihez,
a
csoport
helyzetelemzéséhez,
a
tanulók
személyiségfejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz, és a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatásához. A programban szerepelnek az iskola pedagógiai programjának
egész napos foglalkoztatásra vonatkozó hosszú és rövid távú céljai, az általános
munka és szervezeti rend és a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási vagy programterv
– a napközi alapelveit figyelembe véve – a következő fő szempontok figyelembe
vételével készül el: tanulás, szabadidős tevékenységek, társas kapcsolatok
fejlesztése, egészséges életmódra nevelés.
A napközis csoportok 1-1 tanteremben vannak elhelyezve, ahol délelőtt tanítás folyik.
A felszereltség tekintetében folyamatos fejlesztésre csak pályázatok útján van
lehetőség, melyre keresik a lehetőségeket. A jövőben is igyekeznek a pedagógusok
minél több rászoruló tanulót bevonni a foglalkozásokba. Tanulószobai foglalkozást a
felső tagozaton 5-8. osztályos tanulók részére szervez az iskola. A létszám változó, a
tanulmányi eredmények alapján folyamatosan hívják a tanulókat és segítséget
adnak a pedagógusok a másnapi felkészüléshez. A tanulószobát igénybe vevők
létszáma 32-36 fő között mozog.
Az óvodai nevelés legfontosabb nevelési célkitűzése a közösségi nevelés volt. Ennek
kapcsán legfontosabb feladat az érzelmi biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott,
nyugodt, családias légkör megteremtése, ami tevékenységre ösztönzi a gyermeket,
megalapozza érzelmi kötődésüket. Ennek alapja a bizalom, a kölcsönös tisztelet, az
elfogadás és befogadás. Következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer kialakítása,
amely segít abban, hogy a körülötte lévő szűkebb és tágabb környezetben az
emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátíthassa. Meghitt, egyéni beszélgetések,
játékok, a gyermekre való odafigyelés, annak meghallgatása. Ez erősíti a felnőtt és a
gyermek érzelmi kapcsolatát, valamint a közösségi élet alakulását. Egyéni bánásmód
alkalmazása, differenciálás elvének érvényesítése. Erkölcsi, intellektuális, szociális
érzelmek fejlesztése élményszerző, sokszínű programok szervezése által, amely
lehetőséget biztosít a közösségi élet alakulására. Összekovácsoló szerepe van, a
gyermek megtanulja, a helyes viselkedés módját, szocializálódik.
Közösségi kapcsolatokat erősítő programok: Családi sportdélután /zenés, mesés
torna/,
János
hegyi
kirándulás
(környezettudatos
magatartás-természet
megszerettetése), népmese napja: "Az Óperencián túl" más csoport meghívása,
állatok napja: állatkerti kirándulás tanyán voltunk, Márton napi készülődés,
lampionos felvonulás, középső csoportosok dramatikus, zenés játéka, "Év múlik, évet
ér" évszak búcsúztató(őszi versek, énekek), zenés, mesés délelőtt, "Ovi galéria" /ősszel
készült legszebb munkák kiállítása az ebédlőben, csoportonként/, "Megjött a Mikulás"
szülői dramatizálás, Adventi készülődés, karácsonyvárás, manuális tevékenységek
nagycsoportosok
karácsonyi
előadása
/dramatizálás/,
könyvtárlátogatás,

Óvodapedagógusok báb előadása, " Farsangi karnevál" /"Bolond-bálban jártam az
este"dramatizálás, tánc/, "Ovi galéria", télen készült munkákból rajzkiállítás.
Nyílt nap az óvodában, évszak búcsúztató, "Év múlik, évet ér" Jöjjön a tavasz, menjen
a tél" versek, énekek a télről, zenés délelőtt, kiszebáb égetés, Nemzeti ünnepünk
(csoportonkénti verselés, énekelés, dramatikus játék, megemlékezés),víz világnapja
szituációs játékok,versek, énekek, mesék
"Iskolás leszek", óvoda-iskola átmenet ismerkedés az iskolával, tanító nénivel
óvodában, iskolában
Húsvéti készülődés: játszóház-bábkészítés, szülők (óvónők) dramatizálása, vagy báb
előadás, költészet napja: "Év múlik, évet ér" évszakköszöntő versek, énekek a
tavaszról, Anyák napja: dramatikus, zenés játék szülőknek, madarak és fák napja,
kirándulás, élményszerzés, gyereknap zenés, mesés, mozgásos családi nap,
környezetvédelmi világnap.
Tokod Nagyközségben az óvodai és az iskolai napközi az igényeket lefedi, a
gyermekek napközbeni ellátásának egyéb formáira ez idáig nem merült fel igény.
A gyermekek átmeneti gondozásának formái (2014. évben) a Gyvt. alapján a
következők:
- helyettes szülői szolgáltatás,
- gyermekek átmeneti otthona (húszezernél több állandó lakos esetén),
- családok átmeneti otthona (harmincezernél több állandó lakos esetén).
A helyettes szülői szolgáltatást Tokod Nagyközség Önkormányzata 2009. évben
társulásos formában biztosította. A helyettes szülői hálózat működtetője a Dorog és
Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat volt. A szolgáltatást olyan esetben
lehetett igénybe venni amikor a szülő - önhibáján kívül - nehéz élethelyzetbe kerül és
gyermekéről átmenetileg nem tud gondoskodni. A Dorog és Térsége Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat a helyettes szülői hálózat működési engedélyét 2010-ben
visszaadta. Községünkben még nem jelentkeztek családok vagy egyének helyettes
szülői feladatok ellátására.
A gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona ellátások,
igénybejelentés esetén, ellátási szerződéssel biztosíthatók.
A települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, nem állami
szervvel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
4.) Bűnmegelőzés
A községben bűnmegelőzési program még nem készült, viszont az Önkormányzat és
a Rendőrség között együttműködési megállapodás jött létre, mely alapján a
rendőrség munkatársai tájékoztató előadásokat tartanak a Hegyeskő Általános
Iskolában.
2013. év szeptemberében kezdte meg tevékenységét a Tokodi Polgárőr Egyesület,
mely a 2011. évi CLXV. polgárőrségről szóló törvény és az egyesület Alapszabályában
megfogalmazottak alapján vállalja a közbiztonság javítását célzó, társadalmi
elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok végrehajtását, valamint
a Rendőrséggel és az Önkormányzattal való együttműködést.

Az önkormányzat által biztosított családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
keretében, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói minden
évben tartanak az iskolákban bűnmegelőzési tájékoztatót, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programokat, előadásokat és játszónapot.
5.) Civil szervezetek, szabadidős programok
Önkormányzatunk két kultúrházat, a Népművészeti Alkotóházat és Közösségi Házat
tart fenn. A faluban működő kultúrházban helyet biztosít a civil összefogással létrejött
ifjúsági klubnak. Az Önkormányzat ezzel kíván hozzájárulni a gyermekek
szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltéséhez.
Népművészeti Alkotóházunkban csuhé, csipkeverő és babavarró, batik és
gyermekrajz szakkör működik. E tevékenységek támogatásával az Önkormányzat
hozzájárul a faluban máig élő hagyományok ápolásához, ezzel is jó példát mutatva
a fiatal generáció felé.
Az Ebszőnybányai Közösségi Házban naponta 18-20 gyermekkel foglalkozunk. A
gyermekek minden nap más játékkal töltik el a szabadidejüket. Érdeklődésük szerint
helytörténeti szakkörön, táncórán vehetnek részt. Házi bajnokságokat szervezünk.
Megemlékezünk az ünnepekről, melyekre a családsegítő munkatársai, a szülők és a
gyermekek együtt készítenek az ünnepnek megfelelő kézműves díszeket. Húsvétra,
Karácsonyra, Anyák napjára műsorral készülünk. A közösségi házban a Karitász, a
Máltai Szeretetszolgálat, és a Baptista Szeretetszolgálat által gyűjtött játékokat,
ruhákat osztunk szét a rászorulóknak.
Sportolási lehetőségek a községben: futball, asztalitenisz. Szabadidős elfoglaltságként
választható még a hastánc, mazsorett- és néptánc tanulás is.
Tokodon több játszótér is működik. A Szabadság utcában a régi nem szabványos
eszközök kiváltására minősített játszótéri eszközökkel berendezett az Európai Uniós
szabványoknak megfelelő játszótér épült.
A falut körülvevő hegyekben számtalan lehetőség nyílik kirándulásra.
Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít és folyamatos anyagi támogatást biztosít
a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodásra az ehhez szükséges közösségi
tér biztosítására, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység valamint a
helyi sport működésére, ezzel is hozzájárulva a gyermek szabadidejének hasznos
eltöltéséhez.
Tokod, 2015. május 11.
Tóth Tivadar
polgármester
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Beszámoló
A Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Tokod nagyközség
területén

A Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) már több mint tízenöt éve látja
el a szociális törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek által meghatározott feladatait a
településen. Célunk a szociális és mentálhigiénés problémák, vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek vagy családok esetén, a probléma kialakulásához vezető okok megelőzése, a
kliensek életvezetési képességének megőrzése. A Szolgálat feladatai végzése és céljai elérése
érdekében szociális és életvezetési tanácsadást nyújt, közvetíti az anyagi nehézségekkel küzdők
számára a pénzbeli, természetbeni és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
A Szolgálat települési családgondozója hétfőn 9-13 óráig tartja ügyfélfogadását a Tokod, Kossuth
Lajos utca 53. szám alatti irodában. Az ügyfélfogadó helyiségek kialakítása a jogszabálynak
megfelelő, a szolgáltatást igénybe vevők számára várakozóhelyiség és egy külön helyiség található,
ahol a családsegítés során csak a családgondozó és a segítséget kérő személy vagy család tartózkodik.
Ezzel folyamatosan biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei.
Kedden és szerdán terepmunka folyik, melynek során nagyrészt a Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozójával együtt végzünk családlátogatásokat. Ezeken a napokon zajlik az adminisztráció,
az ügyintézés, a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás és minden felmerülő feladat végzése.
Csütörtökön Tokod-üveggyárban tartunk ügyfélfogadást 9-12 óráig. A Dorog és Térsége Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat központja Dorogon, a Hantken Miksa utca 8. szám alatti Intézmények
Házában található. Pénteki napokon itt zajlanak az intézményi szintű és a szakmacsoportok szerinti
megbeszélések.
A jogszabály által előírtak szerint vezetett forgalmi napló alapján, 1361 alkalommal, összesen 248
egyénnel, illetve családdal álltunk kapcsolatban, ebből 48 fő első alkalommal jelent meg a
Szolgálatnál.
Együttműködési megállapodás alapján gondozási tevékenységet az elmúlt év folyamán 72 esetben, 63
fő egyénnel, illetve családdal folytattunk. Az együttműködési megállapodással végzett gondozási
tevékenység egy intenzív segítő kapcsolat és folyamat. Ebben az esetben a kliens már az első
találkozás alkalmával többféle problémával keresi fel a családgondozót, ezért prognosztizálható a
többszöri találkozás szükségessége. A gondozások időtartama néhány hónaptól kezdve akár egy évig
is tarthatnak. Nem ritkák a több éves intenzív gondozások sem. Ilyen lehet például a munkaképességcsökkenés iránti kérelem benyújtásával kezdődő gondozás, amely nem ritkán másfél év
együttműködést is szükségessé tesz, nem beszélve arról, ha másod fokra vagy bírósági szakaszba kerül
az ügy.
A legtöbb kliens a kapcsolat felvételekor egy konkrét problémával keresi fel a Szolgálatot. A segítő
beszélgetés során, az igények felmérése és a problémák feltárása után általában több megoldandó
kérdés is kibontakozik. Amennyiben szükséges a családgondozó felajánlja a szolgálat háttér
szolgáltatásait, így az ingyenes jogi segítségnyújtást, a szintén ingyenes pszichológusi segítséget vagy
technikai segítséget az ügyintézésben (fénymásolás, telefonálás, postacím biztosítása, stb.) A segítő

beszélgetések során láttatni
összefüggéseit.

kell a problémák összetettségét és

tudatosítani a problémák

A településen gondozásba vett kliensek jellemzői: sokan élnek egyszemélyes háztartásban, elégtelenül
vagy egyáltalán nem működnek családi kapcsolataik, ellátatlanok vagy nagyon alacsony jövedelemmel
rendelkeznek, a Munkaügyi Központtal nincs kapcsolatuk, önálló álláskeresésük sikertelen.
Élethelyzetük javítását szolgáló szociális ellátásokról nincs információjuk, ezért nem is igényelték
azokat. Személyes okmányok hiányosak vagy teljes egészében hiányoznak (elvesznek). A háztartás
rezsi és egyéb tartozásokkal terhelt. Egészségi állapotuk rossz, munkaképességük csökkent, de ez
alapján ellátásra szolgálati idő hiányában nem jogosultak. Gyakori a szenvedély- és/ vagy pszichiátriai
betegség.
A szolgáltatást igénybe vevők korcsoport szerinti megoszlása:
●
●
●
●
●

0 fő
59 fő
72 fő
83 fő
34 fő

14-17 év
18-34 év
35-49 év
50-61 év
62 éves és idősebb

A segítséget kérők leginkább az aktív korúak (18-61 éves) korcsoportjaiból kerülnek ki. Ezekben a
korcsoportokban jelenik meg a legtöbbféle problématípus, így a munkanélküliség, rendszeres
jövedelem hiánya, gyermekneveléssel kapcsolatos problémák, otthonteremtés és a lakásfenntartás
kiadásaival kapcsolatos nehézségek. Az 50-60 éves korcsoportban - de nem ritkán a fiatalabbaknál isa munkavállalást egészségi problémák nehezítik. Gyakori a klienseknél, hogy egészségkárosodásuk
mértéke alapján rokkantási ellátásra nem jogosultak, de a munkaerőpiacon sem tudnak teljes értékű és
munkabírású munkavállalóként részt venni, ami legtöbbször munkahely-vesztéssel jár. Rendszeres
jövedelem hiánya miatt pedig egy időben és egyszerre szinte az összes problématípus megjelenhet egy
családban. A bizonytalanság veszélye miatt az emberek türelmetlenné válnak egymással, emiatt
gyakoribbak a családon belüli konfliktusok is.
A szolgáltatást igénybe vevők nem szerinti megoszlása:
●
●
●
●

18-34 év
35-49 év
50-61 év
62 éves és idősebb

férfi
22 fő
23 fő
50 fő
10 fő

nő
37 fő
49 fő
33 fő
24 fő

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is, általában miden korosztályban és összesen is a nők száma
(143 fő) magasabb a segítséget kérők körében. Az 50-61 éves korosztályban viszont a férfi segítséget
kérők száma magas, ami az egészségi állapot, és ezzel összefüggésben, a munkaerő-piaci helyzet
romlásával magyarázható.
A szolgáltatást igénybe vevők száma a legmagasabb iskolai végzettség szerint:






Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb
Általános iskola nyolc osztálya
Szakmunkásképző iskola, szakiskola
Gimnázium
Felsőfokú iskola

6 fő
196 fő
34 fő
11 fő
1 fő

Szolgálatunkat felkeresők között továbbra is az általános iskola nyolc osztályával rendelkezők és a
szakmunkásképzőt végzettek száma a legmagasabb. A képzetlenség vagy az alacsony iskolai
végzettség gyakran alacsony jövedelemmel járó munkalehetőséget jelent. Az alacsony jövedelemmel
pedig együtt jár az anyagi jellegű, vagy azzal összefüggő problémák megjelenése. Az alacsony iskolai
végzettség gyakran tájékozatlansággal is jár, ennek következtében saját érdekeiket is nehezen ismerik
fel, önérvényesítési képességük gyenge. A nyolc osztályt vagy annál kevesebbet végzett kliensek
gyakran a mindennapi életvitelhez szükséges alapvető kompetenciákkal sem rendelkeznek.
A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint:




Aktív kereső
Álláskereső
Inaktív (anyasági ellátásokban részesülő, segélyezett, munkanélküli, stb.)
- ebből nyugdíjas

29 fő
29 fő
190 fő
39 fő

Mivel az inaktívak összesített számban szerepelnek, ezért ez az igénybe vevői kör szerepel a
legnagyobb számban. Az álláskeresők, az öregségi nyugdíjasok, és az aktív keresők száma is hasonló.
Közös jellemzőjük az alacsony jövedelem, legyen az munkabér vagy szociális ellátás.
A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele szerint:






Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élők 18 év
gyermek(ek)kel
Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül
Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel
Egyedül élő
Egyéb (szülővel együtt élő felnőtt, többgenerációs család)

alatti

79 fő
32 fő
36 fő
86 fő
15 fő

A szolgáltatást igénybe vevők között családi összetétel szerinti összehasonításban legtöbben az
egyedül élő személyek vannak. Az egyedülállók magas számának egyik oka lehet a támogató családi
környezet hiánya. A kliens nemcsak gondjaival, de mindennapi kiadásaival is magára marad, csak
önmagára számíthat, ez növelheti a pszichés megbetegedések kockázatát is.
A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái
● Ügyintézés segítése
● Anyagi
● Foglalkozással kapcsolatos
● Egészségkárosodás következménye
● Információkérés
● Családi - kapcsolati
● Lelki – mentális
● Életviteli

160 eset
133 eset
58 eset
66 eset
107 eset
20 eset
35 eset
44 eset

A legtöbben ügyintézéshez kértek segítséget, nyomtatványok kitöltéséhez, hivatalos levelek írásához
és értelmezéséhez. Közüzemi díjtartozások –mint anyagi probléma- rendezése érdekében is sokan
kérnek információt és segítséget. Sokan első alkalommal csak információt kérnek problémáik
megoldásához, később aztán a konkrét megoldási folyamatban is igénybe veszik a Szolgálat
segítségnyújtását és az egyéb szolgáltatásokat (pl.: fénymásolás, telefonálás, ingyenes jogi
segítségnyújtás, stb.).
A rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként kötelező együttműködésre kötelezett
személy összesen az év folyamán 17 fő volt a településen.

Rendszeres szociális segélyre – többek között- az a személy jogosult, aki a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. Az ilyen típusú ellátásban részesülők a rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként együttműködésre kötelezettek a Szolgálattal. A jogosult a jegyzői
határozat alapján köteles a Szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát, megállapodást kötni a
Beilleszkedését segítő programról, és az együttműködés során teljesíteni a Beilleszkedést segítő
programban foglaltakat. A Beilleszkedést segítő program tartalma lehet: más ellátásba (pl. rokkantsági
ellátás) való juttatásra irányuló együttműködés, életvitelt segítő tanácsadás vagy munkaerő-piaci
helyzet javítására irányuló tanácsadás.
Az ellátásban részesülők főbb paraméterei:
 iskolai végzettségüket tekintve: 10 fő nyolc osztályt végzett, 7 fő szakmunkásképzőben
szakmát szerzett
 családi összetételüket nézve: 14 fő egyedülálló, 3 fő házasságban él,
Munkaerő piaci helyzetének javítását 1 főnél céloztuk meg, mivel egészségi állapota a munkavégzést
engedné, de életkora miatt állandó bejelentett munkát nem talál. A legtöbb rendszeres szociális
segélyezett egészségi állapota a folyamatos munkavégzést nem teszi lehetővé, ezért az ő esetükben
kérelmezzük a munkaképesség-csökkenés megállapítását és ez alapján rokkantsági ellátás igénylését.
A rokkantsági ellátás igénybe vételének feltételei szigorúbbá váltak, és gyakran az ellátás
megállapításához szükséges szolgálati idővel sem rendelkeznek az igénylők.
Szolgálatunk jogászának segítségét 67 fő vette igénybe az elmúlt év folyamán gyermekelhelyezés,
gyermektartásdíj megállapítása, házasság felbontása, banki hitel és végrehajtás, örökösödési és
ingatlannal kapcsolatos ügyekben.
Pszichiáter szakorvos segítségét 35 fő kérte depresszió, szenvedélybetegség vagy egyéb mentális
zavarok miatt.
Pszichológusi megsegítést 1 fő vett igénybe.
Környezettanulmány készítésére 6 esetben kaptunk felkérést gondnokság alá helyezés vagy
gondnokság felülvizsgálata, továbbá gyermektartásdíj megállapítása, és gyermektartásdíj állam általi
megelőlegezése ügyekben.
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (Eszközkezelő) kommunikációs munkatársainak közreműködésével
szakmaközi megbeszélés zajlott „lakhatási szegénység” témakörében. A megbeszélésen 29 fő
társintézményben dolgozó szociális szakember vett részt. Az Eszközkezelő a súlyosan eladósodott és
szociálisan rászorult hiteladósoktól megvásárolja a jelzálogjoggal terhelt, a jogszabályi feltételeknek
megfelelő ingatlant, majd azt a hiteladósnak határozatlan időre bérbe adja. A hiteladós 5 éven belül
visszavásárolhatja az ingatlant. Az Eszközkezelő munkatársainak elmondása szerint Dorog és
térségéből kb. 70 fő ügyfelük van, ezen belül Tokodon ez idáig 10 fő vagy család ajánlotta fel lakását
részükre megvételre. Az eljárás lebonyolításához többen is igénybe vették szolgálatunk segítségét,
közreműködését.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 4M „REMUSZ” programjának képviselője hetente tart
ügyfélfogadást szolgálatunknál Dorogon. A megváltozott munkaképességű munkavállalók számára
nyújt tájékoztatást a munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel kapcsolatban.
Csoportos programként, prevenciós célból, bűnmegelőzési előadást két alkalommal szerveztünk,
Tokod faluban az Idősek Klubjában és a tokod-üveggyári Kultúrotthonban, szintén a nyugdíjas
klubosok részvételével. Az előadás egyben kortárs - segítő képzés is. Ennek lényege az, hogy a jelen
lévő idős korúak az előadást meghallgatják, majd saját kortárs csoportjukban, más szintéren
(szomszédnak, utcabelinek vagy bármilyen közösségi megmozduláson) továbbadják a megszerzett
tudást. Ezzel a módszerrel hatékonyan közvetíthetők a bűnmegelőzést és áldozattá válás megelőzését
segítő alapvető, gyakran nagyon egyszerű és praktikus tudnivalók. A rendezvényen részt vett a tokodi
Polgárőr Egyesület vezetője, a Mezőőr és a tokodi Szent Márton Karitász vezetője és néhány tagja is.
Adományok

Az év folyamán összesen 61 alkalommal közvetítettünk adományokat, melyek leginkább tartós
élelmiszer, ruhanemű és cipő voltak.
Szükség esetén, kérésünkre a helyi Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat dorogi szervezete
biztosítanak élelmiszer-adományt a rászorulóknak.
Egyéb dologi javak juttatására a lakosságtól kapott felajánlásokból van lehetőség. A nyár folyamán
nagyobb mennyiségű plüss játék adományt kaptunk. A játékok az ebszőnybányai karácsonyi
kézműves foglalkozást követően leltek gazdára.
A Máltai Szeretetszolgálat dorogi bútorraktárából, szolgálatunk közreműködésével, ruhásszekrények,
ágyak, szőnyegek, műszaki cikkek jutottak el tokodi nagycsaládokhoz. Ezzel lehetővé vált a rossz
állapotú bútorok és lakberendezési tárgyak cseréje. A bútorcserével egyidejűleg alkalom kínálkozott
némi felújításra, meszelésre, kisebb karbantartási munkálatok elvégzésére is.
Az év folyamán többször volt Dorogon, a Szolgálat központjában ruhabörze. Erről faluszerte
plakátokat raktunk ki. A megjelentek visszajelzései szerint nagyon jó állapotban lévő ruhákat és
lakástextíliákat sikerült beszerezniük. Folyamatosan gyűjtjük a ruhaneműket és egyéb felajánlásokat
Tokodon is, és a Dorogra beérkező adományokból is lehetőségünk van kihozni a településre.
Folyamatosan nyilvántartjuk, hogy kinek mire van szüksége, ezért az adományokat gyakran célzottan
adjuk át a segítséget kérő személy részére. Így jutottak kisgyermekes családok kiságyhoz, babaetető
székhez, babakocsihoz, babahordozó székhez, járókához, babaruhákhoz. A helyi Karitász jóvoltából,
közel 350 db nadrágpelenkát adtunk át egy egyedülálló két gyermekes anyukának, kéthetenkénti
beosztásban.
Nagy igény van mosógépre, centrifugára, vegyes tüzelésű kályhára és gáztűzhelyre is. Sajnos, ezeket a
kéréseket nagyon nehéz kielégíteni, mivel háztartási gépekből és kályhából kevés felajánlás van.
Az alább felsorolt intézményeken, szervezetek kívül, szoros együttműködésben végezzük munkánkat a
gyermekjóléti szolgálat települési családgondozójával is.
Az év folyamán közösen szervezett gyermek-programjaink a húsvéti, anyák napi és adventi kézműves
foglalkozások, melyeket az ebszőnybányai Közösségi Házban tartottuk meg. Az adventi játszóház
programját a tokodi Szent Márton Karitász által felajánlott tej, kakaó, fonott kalács és szaloncukor
kínálásával, valamint az esztergomi Máltai Szeretetszolgálat és a tokodi lakosok által felajánlott plüss
játékok átadásával tettük színesebbé.
Hivatalok, intézmények, szervezetek, személyek jelzőrendszeri tagok, akikkel az év folyamán
együttműködtünk:














Magyar Vöröskereszt tokodi csoportja
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Vaszary Kolos Kórház Krónikus Pszichiátriai Osztály
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Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Tokod Nagyközségben
A Gyermekjóléti Szolgálat működését az 1997. évi XXXI.tv. a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény; a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet szabályozza. A
családgondozók feladataikat az Etikai Kódex szerint, valamint az adatvédelmi törvény
betartásával végzik.
A település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintése céljából, minden év március
31. napjáig a gyermekjóléti szolgálat Gyermekvédelmi Tanácskozást szervez, melyen a
résztvevő gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek beszámolnak
saját tevékenységükről, átfogóan értékelik éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg
és azok mennyiben voltak eredményesek. Feltárják, hogy mi segítette, mi nehezítette, vagy
akadályozta munkájukat. A közös célok megfogalmazása elősegíti a gyermekjóléti alapellátás
fejlődését, a szakemberek együttműködését, a jelzőrendszer összehangolt működését, a
feladatok hatékonyabb, színvonalasabb ellátását.
Az előző családgondozó várandóssága miatt 2014. június 24-től látom el Tokod
Nagyközségben a gyermekjóléti családgondozó tevékenységemet.
Tokod településen a 2014. év folyamán a szolgálat 78 gyermeket (51 család) gondozott.
Alapellátásban 52 főt (37 család) védelembe vétellel 26 főt (14 család). Az év folyamán 28
gyermek (22 család) esetében zártuk le az alapellátásban történő gondozást. 5 gyermek (3
család) esetében szűnt meg a védelembe vétel. 2 fő/ 2 család esetében a nevelésbe vétel szűnt
meg. Az egyik esetben az anya ismeretlen helyre költözött a településről a másik esetben
pedig a gyermek nagykorú lett.
Ideiglenes hatállyal a rendőrség által 2 gyermek (1 család) került ki a családjából, akik később
nevelőszülőhöz kerültek. A családjukból kiemelt, 14 nevelésben élő gyermek (9 család)
szülőjével tartottunk kapcsolatot.
Két évet meghaladó védelembe vétellel történő gondozás nem volt. 1 szociális
válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anyát gondozott szolgálatunk a településen.
Tokod Nagyközségben, a 2014-es évben három fiatalkorú állt pártfogói felügyelet alatt.
Szolgálatunk mindhárom fiatalkorút védelembe vétel keretében gondozta. Két fiatalkorú gondozása

nagykorúsága miatt megszűnt. Kilenc esetben tájékoztatást kért a pártfogó felügyelő. Két fiatalkorúról
kétszer, illetve két nagykorú személyről 1-1 alkalommal.

A településen szolgálatunk felé 17 alkalommal jelzett a rendőrség, 1-1 gyermekről több
alkalommal:
 1 gyermekkorú esetében bűnelkövetésről,
 4 fiatalkorú esetében bűnelkövetésről,
 1 fiatalkorú esetében szabálysértésről,
Szolgálatunk a gyermekkorút a bűncselekmény elkövetése után védelembe vétellel, a 4
fiatalkorú közül 2 főt alapellátás, 2 főt védelembe vétel keretében gondozta. A fiatalkorú
szabálysértő családja nem élt a településen, ezért a jelzést az illetékes települési
családgondozónak továbbítottam.
A szabálysértés, bűnelkövetés megelőzése érdekében szolgálatunk prevenciós foglalkozásokat
tart iskolai keretek között, illetve a középiskolás korosztály részére a szolgálat irodájában
segítő beszélgetés keretében.
Közoktatási intézményektől 78 alkalommal kaptunk jelzést, főleg igazolatlan iskolai
hiányzások, magatartási, iskolai beilleszkedési problémák miatt.
Az év folyamán, családon belüli erőszakról 7 gyermek (4 család) esetében értesült
szolgálatunk. (4 fő/ 2 család esetében: fizikai, 2 fő/1 család esetében: lelki, 1 fő/1 család
esetében szexuális bántalmazás)
A Gyermekjóléti Szolgálat munkamódszere
A családgondozó a munkáját a csoportvezető irányításával a szakmai irányelveket figyelembe
véve és követve, a területén önállóan és teamben végzi. Fő munkamódszere a komplex
családgondozás.
A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a dorogi bázisintézményben heti
gyakorisággal team – et illetve szakmai esetmegbeszélést tart. A team megbeszélésen a két
Szolgálat munkatársai vesznek részt, melyen a vezetői értekezleten elhangzottakról kapnak
tájékoztatást a családgondozók illetve a szervezetet érintő kérdésekről esik szó. Emellett
megbeszélésre kerülnek a hét problémái, örömei is.
A szakmai esetmegbeszéléseken lehetőség van arra, hogy példaértékű esetek, tapasztalatok, jó
gyakorlatok átbeszélésére kerüljön sor. A team, munkájával segíti a családgondozót az
esetvitelben. Ezen a fórumon van lehetőség a szakmai dokumentáció változásainak
átbeszélésére, tapasztalatcserére is.
Szolgálatunk háttérszolgáltatásokat működtet, melyeken a lakosság ingyenesen vehet
igénybe. Pszichológusi tanácsadás heti rendszerességgel a dorogi bázis intézményben érhető
el. Heti két alkalommal (kedd; csütörtök) ingyenes korrepetálást biztosít szolgálatunk Dr.
Ormai László Lajosné pedagógus segítségével a gyengébb tanulók számára, illetve nyáron
pótvizsgára felkésztő korrepetálást szerveztünk. Ingyenes jogi tanácsadásra is lehetőség
nyílik minden héten szerdán dr. Szödényi Zoltán ügyvéd segítségével, pszichiátriai
segítséget Dr. Zsarkó Katalin nyújt szükség szerint.
A pszichológiai tanácsadást a településről 16 fő/ 58 alkalommal vette igénybe. A
korrepetálási lehetőséget 1 fő 11 alkalommal, a pótvizsga felkészítést 2 fő/4 alkalommal.
A jogi tanácsadást pedig 18 alkalommal vették igénybe a településről.

A jelzőrendszer tevékenysége és a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködése
A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a gyermekek
veszélyeztetettségének felderítésére és megelőzésére jelzőrendszert működtet. A
jelzőrendszeri tagok szakmaközi megbeszéléseket tartanak a törvényi előírásoknak
megfelelően. Ezeken a találkozókon egy-egy meghatározott témakörben megbeszélik
szakmai tapasztalataikat illetve az aktuális problémákat. A jelzőrendszeri tagok szélesebb
körű tájékoztató rendezvényen is részt vehettek a Szolgálat szervezésében, a dorogi
székhelyen. 2014-ben az alábbi intézményeknek és témákban szerveztünk szakmaközi
megbeszélést:
(melynek állandó résztvevői voltak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozói)
-

-

-

-

2014.05.06. Tordainé Vida Katalin bántalmazás témakörében tartott előadást az ellátott
településeink védőnői, iskolái, óvodái, bölcsödéi, rendőrség részére.
2014.05.13. Tordainé Vida Katalin előadásában az iskolai agresszióról beszélt,
Meghívottak: rendőrség, iskolák.
2014.06.13. Közös szakmai megbeszélésen vettünk részt a Híd Gyermekjóléti
Szolgálatnál, melynek témája: Jó gyakorlat a Gyermekjóléti Szolgálatok szociális
munkájában.
2014.10.07. Éberhardtné Berecz Zsuzsanna a KEMKH Esztergomi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Hivatal munkatársa, közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról beszélt az emberi erőforrások minisztere 37/2014./IV.30.)
EMMI rendelet alapján. Meghívottak: iskolák, óvodák, bölcsődék, családi napközik,
védőnők.
2014.10.17. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok együttműködése,
kompetenciák, témakörében közös megbeszélést tartottunk a HÍD Gyermekjóléti
Szolgálattal.
2014.10.21. Néveri Péter Edvárdné rendőr főhadnagy beszélt a bűnmegelőzési
lehetőségekről az oktatási intézményekben Meghívottak: iskolák, óvodák, bölcsődék,
családi napközik, rendőrség.

A családgondozók az aktuális témakörökben (veszélyeztetettek, várandós kiskorúak,
válsághelyzetben lévő várandós anyák egyeztetése; bántalmazással kapcsolatosan a
minisztérium által kiadott módszertani útmutató ismertetése, átbeszélése és e-mailen
továbbítása, tájékoztatás a prevenciós és bűnmegelőzési programjainkról) megkeresték a
jelzőrendszer tagjait.
Fontos feladat az nevelésben lévő gyermekek és szüleik közötti kapcsolattartás
elősegítése. Ennek érdekében rendszeresen kapcsolatot tartunk a szülőkkel és a szakszolgálat
családgondozóival, gyermekvédelmi gyámokkal, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
igénylünk a szülő részére.
A hazagondozás érdekében segítjük a szülőt munkahelykeresésben, háztartásvezetés
kialakításában, életvitelének megváltoztatásában.
A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói hétfőnként a
Polgármesteri Hivatalban tartanak ügyfélfogadást 9-13 óra között, csütörtökönként Tokodüveggyárban a Liszt Ferenc Művelődési Házban 9-12 óra között. Munkánk jelentős részét

teszi ki a terepmunka, a családlátogatás, a szak- illetve a társintézményekkel való
kapcsolattartás. A Családsegítő Szolgálat családgondozójával a közös ügyfélfogadások
lehetővé tették számomra az ügyfelek gyors megismerését a bizalmi kapcsolat kialakítását,
így a családokkal hatékonyan tudjuk a problémát feltárni, a családokat komplex egységként
tudjuk kezelni.
Szolgálatunk irodájában a gyermekek részére rendszeresen biztosítunk játszási, rajzolási
lehetőséget, amíg a szülőkkel elrendezzük az éppen aktuális ügyeket.
Szakmai tapasztalatok
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztály a térségben a
serdülőkorú gyerekek. A tinédzser korra jellemző problémákon kívül az otthoni –sajnos egyre
általánosabbá váló- feszült légkör jelentősen súlyosbítja a serdülők helyzetét. Ennek
leggyakoribb megnyilvánulásai az iskolai magatartászavar, iskolakerülés, alkohol és
drogfogyasztás, depresszív jegyek (lehangoltság, falcolás, öngyilkossági késztetések),
szomatizációs tünetek. A széthulló családok, anyagi problémák és az érzelmi támasz hiánya
egyre gyakrabban jelenik meg a háttérben, amit már nem bírnak el az amúgy is veszélyeztetett
serdülők.
Az agresszív viselkedés szintén egyre súlyosabb problémává válik a gyerekek körében. A
verbális és fizikai agresszió térhódítása komoly nehézséget jelent az iskolákban és az egyes
családokon belül is, továbbá fokozza a térségben a bűnözés arányát.
A tapasztalatok alapján mind a szülők, mind a pedagógusok nyitottabbak lettek a
pszichológiai segítségkérésre. Ez egy fontos lépés a problémák mielőbbi kezelése és a
prevenció irányába.
A községben végzett tevékenységünk során a következő problémákkal találkoztunk a
leggyakrabban:
- anyagi, megélhetési problémák
- szülő vagy család életvitele
- gyermeknevelési nehézségek
- magatartás zavar, teljesítmény zavar
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
- szülői elhanyagolás
Védelembe vétel kezdeményezése előtt esetkonferenciát szervezünk. Célunk a tapasztalatok
összegzése, a gondozásba bevont személyek által vállalt feladatok teljesülésének értékelése,
eredménytelenség esetén az okok feltárása, a felmerülő újabb problémák kezelési
lehetőségeinek megvitatása. A rendelkezésre álló információk birtokában javaslatot teszünk a
további gondozás formájára.
Szolgálatunk által, illetve más intézményekkel közösen szervezett prevenciós
tevékenységek
Tokod-Ebszőnybányán a Közösségi Házban Húsvéti Játszóházat tartottunk a gyermekek
számára (kézműves foglalkozás – Origami- felfújható nyuszi és kosárhajtogatás). A
foglalkozásra nem csak gyerekek 15 fő, hanem a szüleik is eljöttek, bekapcsolódva a
kézműveskedésbe. Közösen beszélgettünk a Húsvétról, mint ünnepkör családon belüli
szokásaikról.
Anyák napi készülődés címén szintén kézműves foglalkozást tartottunk - anyák napi
köszöntő kártyákat készítettünk. Beszélgettünk a családról, az anya szerepéről, fontosságáról,
segítéséről. A programon 15 fő vett részt. A gyermekek a családgondozók által süteménnyel
lettek megvendégelve.

A Karácsonyi Játszóházunk Ebszőnybányán a Közösségi Házban került megrendezésre
december közepén, melyen 16 gyermek vett részt szüleikkel együtt. Karácsonyfadíszeket,
papír csillagokat hajtogattak, színeztek a gyermekek. Hogy „jobban menjen a munka”, a
családgondozók a helyi Karitas felajánlásával, megvendégelték a jelenlévő gyerekeket
(kalács, kakaó, szaloncukor, alma). A bátor, „vállalkozó szellemű” gyermekek verset
mondtak, illetve karácsonyi dalt énekeltek. Az egész évben összegyűjtött felajánlott plüss
figurákból válogathattak a gyermekek.
A „BÜTYKÖLDE” kézműves foglalkozásunkra Dorogra, 2 fő jött el a településről.

A családgondozó közreműködésével az ÁNTSZ dorogi munkatársa, Éberhardtné Berecz
Zsuzsanna a következő témakörökben tartott előadást a település általános iskolájában:
Tokod-üveggyári iskolában:
2014. 03. 17-én: – 7. osztály (12 fő)
Téma: - Egészséges táplálkozás
– 8. osztály ( 9 fő)
- Piercing és testtetoválás veszélyei
2014. 03. 26-án: – 5. osztály (18 fő)
– 6. osztály (16 fő)

Téma: - Egészséges táplálkozás
- Gyermekkori – személyi higiéné

A gyermekkori higiéné az 5. – 6. osztályos fiúkkal és lányokkal külön órán lett megbeszélve.
Szó volt a nemi érés folyamatáról, a serdülőkori változásokról, ezek kísérő tüneteiről, a test
higiéniájáról, a nemi szervek tisztántartásáról, a fertőzések megelőzéséről, a fertőző
betegségekről, a szexuális kapcsolat létesítéséről, a gumi óvszer használatáról.
Az egészséges táplálkozás címen tartott előadást követően TOTÓT töltöttek ki a gyerekek,
amit az előadó kiértékelve visszaküldött az iskolába. A gyerekek megismertetése az ebug.eu
honlappal, ahol játékos egészségfejlesztő programok találhatóak. Piercing és testtetoválás
veszélyeinek megbeszélése példákkal, vetítéssel.
Szolgálatunk osztályfőnöki órák keretében bűnmegelőző előadásokat szervezett a tokodi és
az üveggyári iskolában a tantestület jóváhagyásával. A téma a bűncselekmények,
szabálysértések fogalmának, típusainak következményeinek megbeszélése közösen, példákkal
a gyerekekkel. Internethasználat veszélyeiről. Az előadó Néveri Péter Edvardné rhdgy, aki
az Esztergomi Rendőrkapitányság lelkes munkatársa.
Tokod központjában lévő iskolában:
2014. 02. 12-én: 5. osztály (13 fő), 2014. 02. 13. 6. osztály (18 fő), 7. osztály (19 fő), 8.
osztály (16 fő)
Tokod-üveggyári iskolában:
2014. 02. 17-én: 5. osztály (10 fő), 6. osztály (11 fő), 7. osztály (13 fő), 8. osztály (7 fő)
A település központjában az év elején a Lukácsi Máté Művelődési Házban 10-18 éves fiatalok
részére drog prevenciós előadást szerveztünk, (előadó: Néveri Péter Edvardné rhdgy.)
melyre kortárs segítő fiatalok tervezték meg a plakátot, akik jelen voltak az előadáson és saját
személyes tapasztalataikat osztották meg a jelenlévőkkel (mi vezetett oda, hogy csavarogni,
drogozni kezdtek és hogyan tudtak ezen változtatni, milyen lehetőségeket és segítséget vettek
igénybe). A jelenlévők feladatot is kaptak, csoportosan egy plakátot kellett megtervezni,
elkészíteni, amely a droghasználat elkerülésére, megelőzésére hívja fel a fiatalok figyelmét.
Az érdeklődők (7 fő) kissé passzívan viselkedtek, majd az idő haladtával, a kortárs segítők
személyes tapasztalatainak megosztását követően oldódott a hangulat, interaktív beszélgetés
alakult ki, a plakát is elkészült.

Szolgálatunk kolléganője Nagyné Boros Éva közreműködésével a Fényközpont által
elkészített a „Ne tedd” bűnmegelőzési program keretében négy kisfilm közül a Ne lopj! és a
Drogcsúszda került levetítésre, melyeknek témáját a leggyakrabban előforduló, vagy
legalábbis szóba kerülő bűncselekmények adják: áldozattá válás, a drog.
Illetve a „Tiszta fejjel” elnevezésű program részeként a „Hiszem, ha látom…” című
diszkó balesetről szóló filmet nézték meg a 7-8. osztályos tanulók. A film szórakozóhelyről
hazafelé tartó fiatalokról szól. Az autóvezető alkohol- és kábítószer hatása alatt balesetet
okoz, amelyben utasai megsérülnek, és a vétlen gépjárműben utazó fiatalok közül egy lány
életét veszti. A film megrázó képsorokat mutat be. A fiatalok visszajelzései alapján a
képsorok megdöbbentőek, és élethűek. Mindkét program keretében a film végén az előadó
(családgondozó) segítségével egy közös interaktív beszélgetésben, a látottak, hallottak
levezetéseként megfogalmazzák a „filmek üzenetét”, valamint a megelőzés, elkerülés
lehetőségeit.
A „Miután…” drog prevenciós program keretében 5 kisfilm vetítése. Az 5 kisfilm egy
összefüggő történetet dolgoz fel, célja, hogy azok a gondolatok, félelmek, kérdések
hangozzanak el, amelyekre a fiatalok még nem tudják a választ. Ezekről az érzésekről,
véleményekről érdemes beszélgetni nemcsak a haverok, barátok között, hanem felnőtt
segítségével, irányításával. A történetek izgalmasak, provokálóak, indulatokat válthatnak ki,
lehetnek ismerőse és ismerőek, vonzóak és ijesztőek. Fontos, hogy egy laza, kötetlen
beszélgetés, játék során a fiatalok kimondhassák, megbeszélhessék a bennük felmerült
problémákat.
Tokod központjában lévő iskolában:
2014. 03. 20-án: 4. osztály (16 fő) – „Ne Lopj!”, 5. osztály (16 fő) – „Ne Lopj!”, 6. osztály
(13 fő) – „Ne Lopj!”,
7. osztály (14 fő) – „Hiszem, ha látom”, 8. osztály (18 fő) – „Hiszem, ha látom”.
Tokod-üveggyári iskolában:
2014. 04. 07-én: 7. osztály – „Ne Lopj!”
8. osztály – „Ne Lopj!”

: összesen: 44 fő

2014. 04. 09-én: 5-6. osztály (40 fő) – „Ne Lopj!”, – „Dohányzás!”
Tokod központjában lévő iskolában:
2014. 05. 29-én: 7. osztály (14 fő) – „Drogcsúszda”
2014. 06. 11-én: 7. osztály (42 fő) – „Miután…” – drog prevenciós kisfilm
8. osztály (54 fő) – „Miután…” – drog prevenciós kisfilm
Kéthetes Nyári Szünidei Gyermekprogramok keretében szervezett szolgálatunk „bejárós”
tábort. (Mogyorósbánya, Margitsziget, Pilicsévi Játszópark, Dunapart, Fővárosi Állat és
Növénykert) A településről az Állatkertben 4 fő vett részt ingyenesen. A szervezés és a
lebonyolítás is közösen történt a Családsegítő Szolgálattal. Fontosnak tartjuk, hogy a program
2015-ben is megvalósulhasson.
A Szent Márton Karitásszal szolgálatunk az előző évekhez hasonlóan szoros kapcsolatot
tart, a 2014-es évben is rászoruló családjainknak több alkalommal nyújtottak gyorssegélyként
élelmiszer csomagot. Szolgálatunk irodájában, az összegyűlt adományokból, az

ügyfélfogadási időben az ügyfelek iskolatáskát, ruhaneműket, cipőt stb. válogathattak.
Lakossági felajánlásból, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat és a helyi Karitász adományaiból
a rászoruló családokat bútorokkal, háztartási gépekkel tudtuk segíteni. A szolgálat Facebook
oldalán is próbálunk felajánlásokat „kérni” rászoruló családjaink számára. (babágy,
hősugárzó, bútor stb.) A 2014-es évben több alkalommal szervezett szolgálatunk Dorogon az
Intézmények Házában ruhabörzét, amit a településen minden alkalommal szórólapon
hirdettünk meg.
Javaslatok, megoldásra váró feladatok a következő évre:








Prevenciós célú programok (kirándulások, kézműves foglalkozások melletti irányított
témában történő beszélgetések gyerekekkel szülőkkel), előadások szervezése
gyermekeknek, szülőknek, gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek – kötetlen,
interaktív beszélgetések, hogy saját kérdéseiket is fel tudják tenni különböző
témakörökben, pl. körzeti megbízott, védőnő, pszichológus… meghívásával, különböző
korosztályok számára
A „Tiszta fejjel” program keretében, a „Hiszem, ha látom” diszkó balesetek
megelőzésére szolgáló és a felelős közlekedésre felhívó, dokudráma bemutatása a 8.
osztályos és idősebb korosztály számára.
„Kiabál” elnevezésű társasjátékkal a drog, bűncselekmény, áldozattá válás, és iskolaszabadidő témaköreinek feldolgozása.
A „Miután…” című drog prevenciós program a valós életből merített helyzeteken
keresztül azt kívánja kidomborítani, milyen kiszámítható és kiszámíthatatlan
következményei lehetnek a drogfogyasztásnak. (7-8. osztály és idősebb korosztály
számára)
Településszintű összefogással tovább folytatni a megelőző gyermekvédelmi
tevékenységet.

Tisztelt Képviselő Testület!
Kérjük, szíveskedjenek a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni.
Tokod, 2015. január 30.

Balogh-Schmidt Zsuzsanna sk.
gyermekjóléti szolgálat családgondozója

1. számú melléklet
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai

Tóth Krisztián sk.
intézményvezető

2. számú melléklet
Prevenciós tevékenységünk a szabadidő hasznos eltöltése érdekében:

sorszám

szolgáltatás megnevezése

szakmai
tevékenységek
száma

1.

Információnyújtás

(halmozott)
410

2.

Segítő beszélgetés

660

3.

Családlátogatás

524

4.

első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel

4

5.

felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel nevelésbe
vételnél
felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel védelembe
vételnél
elhelyezési értekezleten való részvétel

5

6.
7.

6
-

8.

tanácsadás

464

9.

hivatalos ügyekben való közreműködés

13

10

közvetítés más szolgáltatásba

33

11.

esetkonferencia

9

12.

szakmaközi megbeszélés

7

13.

gyermekjóléti szolgáltatás összesen

14.

pszichológiai tanácsadás

58

15.

jogi tanácsadás

18

16.

korrepetálás

15

17.

örökbefogadás

18.

összesen

91

19.

Gyermek csoportok (halmozott adatok)

278

20.

Játszóház

48

21.

összesen

326

2135

-

Szolgálatunk célja, hogy a programokkal hagyományt teremtve biztosítsuk a Dorog és térségében élő
gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltését, valamint kis közösségük erősödését.
A szabadidő hasznos eltöltésének szükséglete, a gyermekek szocializációjában és a családok minél
megfelelőbb működésében fontos szerepet tölt be, amely a szociális munkában is a prevenció egyik
fontos területe.
Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekkorú lakosság körében ismertessük, népszerűsítsük a
gyermekjóléti szolgálat által szervezett és lebonyolított szabadidős programokat.










Megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen televíziós élményekről számolnak be a gyerekek már
az első osztályban is. Meglepő volt számomra, hogy a kisiskolásoknak nem fontosak a mesék.
Éppen ezért állítottam össze számukra a Mesék világa című előadást. Ebben feladatlapok és
táblai applikációk segítségével mesefigurákat és meséket próbálunk feleleveníteni, valamint
színezéssel és rajzolással élményesebbé és emlékezetesebbé tenni az órát az első osztályos
gyerekek számára.
A 2014/2015-ös tanévben került bevezetésre a 2 - 3. osztályosok körében a „Biztonság Szigete”
elnevezésű program, ami 4 témakört ölel fel. (Biztonságban, Közlekedés, Megkóstolhatom?
Erőszak) 4 tanórán keresztül képek, feladatlapok és szituációs játékok segítségével tudatosítjuk
a gyermekekben a veszélyeket és azok megoldási módjait.
Sajnálatos módon egyre fiatalabb gyerekek kezében látni füstölgő cigarettát. Ennek apropója
gyanánt merült fel a gondolat, hogy a dohányzásról is kell beszélni a fiatalokkal. A 45 perces
előadás interaktív jellegű: beszélgetős, információ átadós és játékos. Nagyon fontos, hogy a
gyerekek tisztában legyenek a dohány növény eredetével, korábbi és jelenlegi funkciójával, a
növény kinézetével, a szervezetünkre gyakorolt hatásával. A szituációs játékok keretében
kipróbálhatják, hogy képesek lesznek-e nemet mondani. A legveszélyeztetettebb korosztály a 910 éves gyerekek, éppen ezért a mindenkori 4. osztályt céloztuk meg az előadással.
Napjainkban a bűnmegelőzés kérdése egyre égetőbb problémává válik, ezért az általános
iskolák 5. osztályában a „Ne Tedd!” című bűnmegelőzési program „NE lopj!” című filmjét
vetítettük le. A 6. osztályban szintén a „Ne Tedd!” című bűnmegelőzési program
„Drogcsúszda” című filmjét mutattuk be. A Fényközpont által készített négy kisfilm (Ne lopj!,
Drogcsúszda) témáit a
leggyakrabban előforduló, vagy legalábbis szóba kerülő
bűncselekmények adják: áldozattá válás, a drog, lopás. A tanulók kortársai ismerős helyeken
játszanak el bűncselekményeket. A filmek hitelességét tovább növeli, hogy a helyszíneknek és a
szereplőknek köszönhetően a gyermekek számára megfoghatóvá válnak, „testközeli
élményként” élik át a bemutatott történeteket, beleképzelik magukat a szereplők helyzetébe.
A filmek egyaránt használhatók elsődleges és másodlagos bűnmegelőzési céllal is, azaz
felhívják a még problémamentes célcsoportok figyelmét a veszélyeztető helyzetek elkerülésére,
de alkalmas a valamilyen módon már érintett fiatalok problémamegoldásának elindítására,
segítésére is. A történetek végén szakemberek – a gyakorlatban is praktizáló ügyvédek,
ügyészek- foglalják össze a jogi következményeket, büntetési tételeket.
7. osztályban egy új sorozat került elindításra a „MIUTÁN...” című drog prevenciós program.
Itt a gyerekek 5 tanórán keresztül foglalkoznak a drog kipróbálásától egészen a leszokásig a
folyamattal.
A történetek azzal a határozott céllal készültek, hogy elősegítsék egyfajta tanár–diák, diák–diák
párbeszéd kialakulását, amely e kényes téma, a drog, és drogfogyasztás körül forog. A film
szándékosan nem tartalmaz teljesen hiteles elemeket, hiszen a nézők fiatalok, akik közül sokak
tanáraiknál is jóval több, naprakész információval rendelkeznek e témában. Óhatatlanul előtör
belőlük a kritika, hiszen ha másért nem is, de ezért megnézik a filmet, s ekkor olyan értékes
információk birtokába juthatunk, amelyre egyébként nem tehetünk szert. Az információk
birtokában jobban lehet odafigyelni azokra, akik a legveszélyeztetettebbek, vagy megtaláljuk
annak módját, hogy a továbbiakban a megelőzés terén merre, milyen irányban folytassuk a
munkát, mire helyezzünk nagyobb hangsúlyt.
A film célja, hogy azok a gondolatok, félelmek, kérdések hangozzanak el a történetek kapcsán,
amelyekre a fiatalok még nem tudják a választ. Ezekről az érzésekről, véleményekről
szükségszerű beszélgetni, nemcsak a haverok, barátok között, hanem felnőtt segítségével,
irányításával.

A történetek izgalmasak, provokálóak, indulatokat válthatnak ki, egyszerre lehetnek ismerősek
és ismeretlenek, vonzóak és ijesztőek. Számtalan kérdés, dilemma és gondolat fogalmazódik
meg, ezért nagyon fontos, hogy a történetek feldolgozásra, a kérdések, gondolatok, kimondásra
kerüljenek. A filmben szereplő fiatalok és kortársaik az iskolapadban nem arra várnak és
vágynak, hogy a drogfajtákról előadást halljanak, hiszen az információk könnyen elérik őket.
Sokkal fontosabb, hogy egy laza, kötetlen beszélgetés, játék során kimondhassák,
megbeszélhessék a bennük felmerült problémákat.
Ezért döntő szerepe van a pedagógusnak (trénernek) abban, mi történik az egyes epizódok után
az osztályban, a diákok, fiatalok között, mi zajlik a fejükben, lelkükben, belső világukban.
Reményeink szerint a filmmel, módszertani füzettel végzett foglalkozások elmélyíthetik a
tanárdiák viszonyt, illetve a tanulók jobb megismeréséhez is hozzájárulnak.
Hisszük, hogy a megelőzésben azok a szakemberek tehetik a legtöbbet, akik jól ismerik ezt a
korosztályt, és szívesen foglalkoznak gyermekekkel, fiatalokkal.
A 8. osztályokban a „Hiszem, ha látom!” diszkó balesetek megelőzése érdekében készült
kampányfilm bemutatásában működtünk közre, illetve az iskolák kérése alapján
szolgálatunk családgondozói bonyolították le a prevenciós programot. Az ORFK „Tiszta
Fejjel” kampánya keretében a diszkó-balesetek megelőzése érdekében készült dokudráma célja,
hogy tragikus képsoraival hívja fel a fiatal nézők figyelmét. A kampány prevenciós célokat
szolgál, bemutatva az ittas vezetés, drogfogyasztás és a diszkó-balesetek okozta tragédiákat.
A „Kiabál” elnevezésű társasjáték bevezetésre került a gyermekek körében. A komplex
bűnmegelőzési program célja, megelőzni, hogy a gyerekek áldozattá vagy bűnelkövetővé
váljanak. A játék a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével a bűnügy, a drog, az
áldozattá válás és az iskola/szabadidő témáit öleli fel az általános iskola 4. osztályos és a felső
tagozatos diákjai számára.
A visszajelzések szerint a gyermekek nagy érdeklődéssel fogadták a program keretében
levetített videofilmeket, az előadásokat, a szituációs játékokat és az interaktív beszélgetéseket.
2014 januárjától a dorogi iskolákon kívül a többi 14 település iskoláiban is igény szerint
megtartásra kerültek a programok.
Dorogon 48 alkalommal 1023 gyermek, vidéken 61 alkalommal 1063 fő vett részt.


Tárgy évben is fontos szerepet tulajdonítottunk a tanév folyamán havonta megrendezésre kerülő
BÜTYKÖLDE kézműves foglalkozásunkra. Itt a gyerekek fejleszthetik kézügyességüket, finom
motorikájukat, kreativitásukat és megismerkedhetnek a hónaphoz kapcsolódó szokásokkal is.
Igyekszünk minden hónapban a hónap hagyományainak, a jeles napoknak megfelelő
feladatokkal készülni. A foglalkozások végén a gyerekek megmutatják elkészített alkotásaikat.
Itt 9 alkalmon összese 39 gyermek jelent meg.
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3. számú melléklet

Mediáció
A mediáció (közvetítés) egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a
két fél vitájában mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor)
jár közben. A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus
természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.
A mediáció főbb elemei:









az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,
a probléma megfogalmazása,
az álláspontok közelítése,
az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,
az empatikus kommunikáció fejlesztése,
alternatív megoldások keresése,
közös cél kialakítása,
a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.

Nem feltétlenül jelent jogilag kötelező eljárási rendet, illetve jogszabályban meghatározott
speciális formát. A mediátor nem döntőbíró, sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a
mediáció során a hangsúly a felek közötti egyezkedésen van. Ez a leginkább előnyős
vitarendezési technika az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi világban, ahol különös
jelentősége van a kiépített kapcsolatrendszer fenntartásának, a jó hírnévnek, a gyors
döntéshozatalnak.
Intézményünkben a mediációs szolgáltatást 16 család 43 alkalommal vette igénybe.
Ebből:
 15 család önként,
 1 család gyámhivatali felkéréssel.
Az eljárással érintett ügyek tárgya:
 családjog (15 család)
 polgári jog (1 eset).

4. számú melléklet
Kapcsolatügyelet
Kb. 25 évvel ezelőtt Európa különböző országaiban egymástól függetlenül, egy időben jöttek létre
azok a segítő szolgáltatások, amelyek a családon belüli konfliktusok kezelésében, enyhítésében, a
szülők kapcsolatának rendezésében, a gyermek mindkét szülővel való kapcsolatának ápolásában
nyújtottak segítséget. Ezeket a szolgáltatásokat kapcsolatközpontoknak, szülő-gyermek találkozási
helyeknek, Magyarországon kapcsolatügyeleteknek nevezték el. A kilencvenes évek vége felé ezek a
szolgáltatások kapcsolatba léptek egymással, és 2001-től rendszeresen találkoztak az európai országok
kapcsolatügyeleti szövetségeinek képviselői abból a célból, hogy meghatározzák a szolgáltatások
egységes működési alapelveit. Így jött létre 2004-ben a Kapcsolatügyeletek Európai Chartája. Ebben a
munkában a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége (MAKAMOSZ) is
részt vett. Mint alapító tag, az Európai Kapcsolatügyeletek Szövetségének (CEPREP) a határozatai is
befolyásolják tevékenységét.
Hazánkban a bíróságok, majd a gyámhivatalok is egyre inkább felismerték, hogy azon túl, hogy ez a
gyermekek érdeke, a hatósági munkát is nagymértékben segítik a kapcsolatügyeletek. A szakemberek
külföldi tapasztalatokat is felhasználva kezdték el munkájukat. Közben alkalmazni kezdték a
közvetítés (mediáció) módszerét, jóval a közvetítésről szóló törvény megjelenése előtt, az Európa
Tanács Miniszteri Bizottságának a családi közvetítésről szóló R (98) 1. sz. Ajánlásával (amely
még 1998-ban készült!) tökéletes szinkronban: az ajánlás támogatja a kötelező mediációt, és
fontosnak tartja, hogy a gyermekvédelmi közvetítő a gyermek mindenek feletti érdekét tartsa
elsődlegesnek. Szintén lényeges eleme ennek az ajánlásnak, hogy gondot kell fordítani a családi
mediátorok kiválasztására, megfelelő kiképzésére, és a szakmai színvonal folyamatos
kontrolljára.
A kapcsolatügyelet másfél évtizedes tevékenysége után adtak a jogalkotók jogszabályi kereteket ennek
a munkának. Az ágazati minisztériumban elkészítették a Gyermekvédelmi Törvény módosítását,
amelyben kapcsolattartási ügyeletnek nevezték ezt a gyermekvédelmi szolgáltatást, és 2005. július 1től minden 40.000 lakosú településen előírták megszervezését állami támogatás mellett. A
kapcsolattartás egy speciális formája lett a már korábban is működő kapcsolatügyelet.
A kapcsolattartási ügyelet/kapcsolatügyelet szolgáltatás igénybevételének módja
A bírósági vagy gyámhivatali döntés alapján, amelynek során a kapcsolattartás helyszíneként
megjelölhető a gyermekjóléti központ vagy a kapcsolattartási ügyeletet működtető gyermekjóléti
szolgálat, vagy kapcsolattartási ügyeletet működtető egyéb szakmai szervezet, melynek az
önkormányzattal ellátási szerződése van;
o Az előzőek hiányában:
 az érintettek együttes kérésére történt gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) során
született mediációs megállapodásban foglaltak, vagy
 ha a kapcsolattartásra jogosult(ak) és a kapcsolattartásra kötelezett együttes kérelmét
tartalmazó keret-megállapodásban a felek kérik a mediációt.
Szolgálatunknál 2012. október 1-től működik kapcsolatügyeleti szolgáltatás. A szolgáltatás mind a 15
társult település számára elérhető. A 2014. évben 2 gyermek (2 család) 27 alkalommal vette igénybe
a felügyelt és a helybiztosításos kapcsolattartást.

Ebből:
 1 család bírósági végzéssel,
 1 család önként.
68/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi gyermeknap
megrendezésére biztosított eredetileg 50.000,- forint támogatást, 36.000,- ezer
forinttal megemeli, így a rendezvényhez nyújtott támogatás összege 86.000,- (azaz:
nyolcvanhatezer) forint.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: 2015. 05. 30.
69/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés, valamint az
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 6. § (4) és 13. § (6) bekezdései alapján
a fogorvosi ügyeleti ellátására Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzatával – a határozat mellékletét képező tartalommal megállapodást köt.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzata vállalja a 22,- Ft/fő/év hozzájárulás
megfizetését.
3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a megállapodás megkötésére 2015. május 31. napjáig

69/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800
Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága
11740009-15384481-00000000, adószám:15729590-2-11 törzsszám: 729590, képviseletében
eljár: Schmidt Csaba polgármester) mint feladatot-átvállaló – a továbbiakban: megbízott
önkormányzat,
másrészről Tokod Nagyközség Önkormányzata (cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.,
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12025000-00201486-00100004, adószám: 157298512-11, törzsszám: 729853, statisztikai számjel: 15729851-8411-321-11 képviseletében eljár:
Tóth Tivadar polgármester), mint feladatot-átadó – a továbbiakban megbízó önkormányzat

- együttesen a továbbiakban megállapodást kötő felek,
között az alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
(továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet, továbbá
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
alapján az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
1. Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 4. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között
szabályozza az egészségügyi alapellátást. Az Eütv. 152. § (1) b) pontja alapján a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik a
fogorvosi alapellátásról, és 152. § (1) c) pontja alapján az Egészségügyi
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról.
2. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy megbízó önkormányzat az egészségügyi
alapellátási kötelezettségét a fogászati ügyelet ellátásán kívül önállóan látja el, jelen
megállapodásban a fogászati ügyelet megbízott önkormányzat által – megbízó
önkormányzat által fizetett pénzügyi hozzájárulás ellenében- történő ellátásával
kapcsolatos feltételeket rögzítik.
3. Jelen megállapodást Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 204/2014. (XI. 27.)
számú, Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2015. (V. 18.)
számú határozatával jóváhagyta.
Megállapodás tárgya, időtartama:
4. Megállapodást kötő felek az Mötv. 41.§ (6) bekezdése alapján megállapodást kötnek
egymással, amely alapján Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
megbízott önkormányzat 2015. június 1. napjától kezdődő határozatlan időre
ellátja Tokod Nagyközség Önkormányzata, mint megbízó önkormányzat részére az
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyelet folyamatos biztosítását (a
továbbiakban: szolgáltatás) a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.
5. Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötésének
időpontjában a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a fogászati ügyelet körébe tartozó feladatok az alábbiak:
a) fogeltávolítás,
b) vérzéscsillapítás,
c) idegentest-eltávolítás,
d) törött fog lecsiszolása,
e) gyökércsatorna megnyitása,
f) az előzőekhez szükséges fogászati röntgen.
Megállapodás tartalma:

6. Megbízott önkormányzat jelen megállapodás 4.) pontjában meghatározott
szolgáltatást fogászati ügyeleti ellátás keretében biztosítja. Megbízott önkormányzat
tájékoztatja megbízó önkormányzatot, hogy a fogászati ellátást fogorvosi körzeti
területi ellátás keretében, a fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések alapján
látja el, melynek része az ügyeleti szolgálatban való részvétel is.
7. Megbízott önkormányzat vállalja, hogy a területi ellátást végző fogászati szolgáltatók
listáját és az ügyeleti ellátásra vonatkozó ügyeleti rendet jelen megállapodás mindkét
fél általi aláírását követően haladéktalanul megbízó önkormányzat rendelkezésére
bocsátja az ellátási hely megjelölésével.
8. Megbízott önkormányzat 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 6 § (4) alapján a
fogorvosi ügyeleti ellátást Tatabánya Megyei Jogú Városban legalább a heti
pihenőnapokon és munkaszüneti napokon – legalább 6 órás rendelési időbenbiztosítja.
9. Megbízott önkormányzat a szolgáltatásban részt vevő, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő számú és képzettségű szakszemélyzetet (asszisztensek) és kisegítő
személyzetet (takarító) a fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződései szerint
biztosítja.
Költségek megállapítása, fizetési feltételek:
10. A szolgáltatás működtetésének költségeit megállapodást kötő felek az alábbiak szerint
biztosítják:
a) Megbízó önkormányzat a szolgáltatás teljesítéséért hozzájárulást köteles fizetni
megbízott önkormányzat részére.
b) A megbízott önkormányzat a hozzájárulás mértékét a megbízó önkormányzat
közigazgatási területén lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező személyek
tárgyévet megelőző év január 1-jei létszám adatai alapján határozza meg.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a csak és kizárólag a Központi Statisztikai
Hivatal által meghatározott létszám adatokat tekintik irányadónak. A
szolgáltatás működtetéséhez szükséges, megbízó önkormányzat által évente
egy lakosra fizetendő hozzájárulás mértéke megbízott önkormányzat
költségvetéséhez igazodik.
11. Megállapodást kötő felek megállapodnak abban, hogy a megbízó önkormányzat általi
hozzájárulás egy évi összegét megbízó önkormányzat évente, egy összegben minden
év május 31. napjáig (a továbbiakban fordulónap), előre esedékesen átutalja a
megbízott önkormányzat OTP Banknál, 11740009-15384481-00000000 számon
vezetett bankszámlájára.
12. Tekintettel arra, hogy jelen megállapodás nem a fordulónaptól kezdődő időponttól jön
létre, ezért megbízó önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
megállapodás megkötésétől 2016 év május 31. napjáig előre fizetendő hozzájárulást
jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásától számított 30 napon belül átutalja
megbízott önkormányzat 11. pontban rögzített bankszámlájára.

13. Megbízott önkormányzat az önkormányzati hozzájárulás éves összegének
megállapításakor - figyelembe véve az esetleges jogszabályi változásokat -, a
hozzájárulás összegét éves költségvetéséhez igazítja. A megbízó önkormányzat által
fizetendő hozzájárulás összege tárgyév május 31. napjától következő év május 31.
napjáig (azaz május 31-i fordulónappal) kerül meghatározásra.
A létszám adatok és megbízott önkormányzat éves költségvetésének elfogadását
követően megbízott önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy minden év március
31. napjáig megküldi megbízó önkormányzat részére a fordulónaptól esedékes éves
hozzájárulás összegének mértékét, Ft/fő/év-ben meghatározva.
14. Megbízó önkormányzat minden év április 30. napjáig nyilatkozik arról, hogy a
megbízott önkormányzat által meghatározott, fordulónaptól esedékes hozzájárulás
összegét elfogadja, vagy felmondja jelen megállapodást.
Megbízó önkormányzat köteles az önkormányzati hozzájárulás összegének
biztosításáról képviselő-testületi határozatot hozni, és erről a megbízott
önkormányzatot a határozat megküldésével tájékoztatni jelen pontban foglaltak
szerint.
15. Jelen megállapodás megkötésének időpontjában, a megbízott önkormányzat által
megállapított, a szolgáltatás működtetéséhez szükséges, megbízó önkormányzat által 2016. május 31. napjáig- fizetendő hozzájárulás mértéke 22.- Ft/fő. Ez az összeg
3093 fő lakossal számítva összesen 68.046.- Ft.
16. Amennyiben megbízó önkormányzat a 14. pontban meghatározott határidőig nem
nyilatkozik a hozzájárulás mértékének elfogadásáról, azt felek a hozzájárulás összege
elfogadásának tekintik.
17. Ha a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó költségek tekintetében a tárgyév során olyan,
előre nem tervezhető, rendkívüli változás következik be, amely a szolgáltatás
biztonságos ellátását veszélyezteti, akkor a megbízott önkormányzat javaslata alapján
megállapodást kötő felek egymással egyeztetnek.

Kapcsolattartás:
18. Felek rögzítik, hogy joghatályos közlésnek az írásban, tértivevényesen postai úton
megküldött iratokat fogadják el.
Kapcsolattartók:
megbízó önkormányzat részéről:
Név: Faragó Ferencné szociális ügyintéző
Cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Telefon: 06/33-505-110/14
E-mail: szoc@tokod.hu
megbízott önkormányzat részéről:
Név/: Humán Szolgálat, Oktatási Iroda, Lajtosné Kuzma Györgyi egészségügyi
referens

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Telefon: 34/515-757
Fax:
E-mail:kuzma.gyorgyi@tatabanya.hu
19. A tértivevényesen postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot nem vette át (az a
feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz
történő visszaérkezésének a napját tekintik a kézbesítés napjának.
Felmondás:
20. Jelen megállapodást
felmondhatja.

mindkét

fél

írásban,

indokolás

nélkül,

fordulónapra

21. Megállapodást kötő felek jelen megállapodást írásban, indokolással azonnali hatállyal
felmondhatják, amennyiben a másik fél jelen megállapodásból eredő kötelezettségét
írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti (pl. megbízó önkormányzat nem tesz eleget
fizetési kötelezettségének vagy megbízott önkormányzat nem teljesíti a 6-9. pontban
foglaltakat, stb.)
Egyéb rendelkezések:
22. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízó önkormányzat jelen megállapodás
aláírásával kifejezetten felhatalmazza a megbízott önkormányzatot arra, hogy
amennyiben
jelen
megállapodásban
meghatározott
határidőben
fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget és a megállapodás felmondásáról a fordulónapig
nem nyilatkozik, megbízott önkormányzat jogosult a megbízó önkormányzat
mindenkori bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást (inkasszót) benyújtani
(amennyiben megbízott önkormányzat a megállapodást nem mondja fel). Az
inkasszóra felhatalmazó levél jelen megállapodás elválaszthatatlan függelékét képezi.
Amennyiben az önkormányzati hozzájárulás összegének beszedésére irányuló eljárás
nem vezet eredményre, úgy a megbízott önkormányzat ebben az esetben is azonnali
hatállyal felmondhatja a megállapodást. A megállapodás jelen pont szerinti
felmondása a megbízó önkormányzatot nem mentesíti a jelen megállapodásból fakadó
kötelezettségei teljesítése alól, megegyezés hiányában a megbízott önkormányzat
bírósági úton is érvényesítheti az ezzel kapcsolatos igényeit.
23. Megállapodást kötő felek jelen megállapodást kizárólag közös megegyezéssel,
írásbanmódosíthatják.
24. Jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek
azonnal, de legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül egymással elszámolni.
25. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján
oldják meg, amennyiben az egyeztetés 30 napon belül eredményre nem vezet, úgy
Szerződő felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Tatabányai Járásbíróság, illetve
a Tatabányai Törvényszék illetékességének.

26. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Mötv., az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok előírásai az irányadóak.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Tatabánya, 2015………………….

…………………..………………….
Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Schmidt Csaba polgármester

Tokod, 2015…………………………

……………………………………
Tokod Nagyközség Önkormányzata
képviseletében
Tóth Tivadar polgármester

70/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az
Önkormányzat tulajdonában lévő, Tokod, 2652/2 helyrajzi számú, kivett lovastanya
művelési ágú, 28.249 m² nagyságú ingatlant, 5.649.800,- Forint vételáron, Pap Noémi
(született: Budapest, 1982. december 24.; anyja neve: Takács Gabriella; lakcím: 2529
Annavölgy, Gesztenye fasor 6.) és Dornai Zoltán (született: Budapest, 1976. május 7.,
anyja neve: Kerkuska Veronika, lakcím: 2529 Annavölgy, Gesztenye fasor 6.) részére.
A vételár fennmaradó része az adásvételi szerződés aláírásakor esedékes.
2. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a kérelmezők tájékoztatására 2015. május 30.

71/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gődér Gyuláné 2531
Tokod, Kodály köz 5. II/1 szám alatti lakos kérelmét támogatja és részére a Tokod,
604/11 helyrajzi számon nyilvántartott, 18 m2 nagyságú területet 1.000 Ft/m2, azaz
mindösszesen 18.000 Ft vételáron értékesíti.
2. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: A kérelmező tájékoztatására a döntést követő 8 napon belül.
Az adásvételi előszerződés aláírására 2015. június 30. napjáig.

72/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 20.
napjától 2015. július 31. napjáig, valamint 2015. december 21. napjától 2015.
december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri
Hivatalban. A nyári igazgatási szünetet követő első munkanap 2015. augusztus
3-a. A téli igazgatási szünetet követő első munkanap 2016. január 4-e.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az
igazgatási szünettel kapcsolatos ügyeleti rendszer megszervezésére és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző
Határidő: folyamatos

73/2015. (V. 18) önkormányzati határozat
Tokod Nagyközség Önkormányzata és az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület
közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása:
1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
határozat mellékletét képező, Tokod Nagyközség Önkormányzata és az
Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület közötti együttműködési megállapodást.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: az értesítésre a döntést követő 30 nap

MEGÁLLAPODÁS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL
TÁRSADALMI SZERVEZET, MINT EGYESÜLET EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE
Amely létrejött egyrészt Tokod Nagyközség Önkormányzata (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.
53.), képviseli Tóth Tivadar polgármester, (továbbiakban Önkormányzat)
Másrészt az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület (2500 Esztergom Széchenyi tér 1)
képviseli Meszleny László elnök (továbbiakban Egyesület) között alulírott helyen és időben a
következő feltételek szerint:


ALAPELVEK





A civil szervezetekről és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvények
rendelkezéseit
figyelembe
véve,
valamint
tekintettel
Tokod Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltakra a felek az egymás közötti kapcsolatrendszert jelen megállapodás
további pontjaiban meghatározottak szerint szabályozzák:



Jelen megállapodás érvényes létrejöttének előfeltétele az, hogy a törvényes
képviselők és testületek felhatalmazó határozata alapján, azaz az
Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve az Egyesület Közgyűlésének
jóváhagyó határozata alapján látják el kézjegyükkel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELMEI
3.) Az Önkormányzat évente pénztámogatást biztosít tagdíjként az Egyesület
részére a taggyűlés által elfogadott tagdíjrendszer alapján. A megállapított
összeget tárgyév március 31-ig átutalja az Egyesület bankszámlájára. 2015-ben
havi 1000 Ft/hó tagdíj került elfogadásra. 2016-tól az elfogadott tagdíjrendszer
alapján köteles fizetni az Önkormányzat.
4.) Az Önkormányzat a Tokodi Alkotóházban információs pontot létesít, melynek
feltétele, egy WIFI telepítése, egy infopont-ot jelző tábla kihelyezése, valamint
egyik alkalmazottjának egy tájékoztató előadáson kell részt vennie.
5.) Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Tokod Nagyközség
Polgármesteri Hivatalában meglévő turizmust érintő projektmenedzseri,
pályázatírási, idegenforgalmi és kulturális feladatokat 2015. július 1-től átadja az
Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesületnek.
Az Önkormányzat az Egyesület személyi és tárgyi működéséhez a 3.) pontban írt
támogatást biztosítja mind az ideig, ameddig az Egyesület feladatai ellátására
legalább 2 személyt foglalkoztat főállású munkaviszonyban.
6.) Az Önkormányzat hivatala útján megkeresi és kikéri az Egyesület véleményét
minden, a település idegenforgalmát érintő önkormányzati döntéshez, és
területfejlesztési koncepciók összeállításához. Ennek keretében az Önkormányzat
tanácskozási jogot biztosít az Egyesület elnökének és turisztikai menedzserének a
Képviselő- testületi, a ………………. Bizottsági és ………………. Bizottsági
üléseken. Az ülésekre az Egyesület állandó meghívót kap.
7.) Az Önkormányzat hivatala útján megkeresi és kikéri az Egyesület véleményét
a rendezvények koordinációjához, a rendezvénynaptár összeállításához.
8.) A későbbiek során egy Tourinform Iroda működtetésével kapcsolatban a
budapesti székhelyű Magyar Turizmus ZRT-vel történő megállapodás megkötése
és gondozása is az Egyesület feladata, illetve jogköre.
9.) Az Önkormányzat hivatala segíti a kutatásokhoz, elemzésekhez, vonzerőleltár
összeállításához szükséges statisztikai adatgyűjtést, és turizmussal összefüggő
adatokat szolgáltat az Egyesület felé, továbbá együttműködik a TDM
regisztrációnál vállalt feladatok teljesítésében.

10.) Az Önkormányzat vállalja, hogy megvizsgálja az idegenforgalmi adó
bevezetésének lehetőségét.


AZ EGYESÜLET JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
11.) Az Egyesület végzi a tokodi turizmus szakmai feladatait. Ennek során az
Egyesület alapszabálya szerint jár el, de természetesen betartja a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit is.
12.) A jelen megállapodás időtartama alatt működteti a turisztikai információs
irodát. Az Egyesület viseli az iroda működtetésével kapcsolatosan felmerülő rá
háruló költségeket.
13.) Az Egyesület működtet egy interaktív turisztikai honlapot, szolgáltatásairól
több csatornán keresztül információt nyújt.
14.) Az Egyesület vállalt feladatai során használhatja az arculati kézikönyv alapján
a település címerét és logóját.
15.) Az Egyesület együttműködik az önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési
projektek
menedzsmentjével,
tapasztalataival,
szakértelmével,
kapcsolatrendszerével segíti a projektek kidolgozását, projektmenedzseri
feladatainak ellátását.
16.) Az Egyesület turisztikai pályázati tanácsadást vállal az Önkormányzat felé.
17.) Az Egyesület szakapparátusa munkatervet készít, melyet véleményezésre
tárgyévben az Önkormányzat képviselő-testületének benyújt.
18.) Az Egyesület képviseli a települést a turisztikai szakmai fórumokon,
konferenciákon, szakkiállításokon.
19.) Az Egyesület folyamatosan kapcsolatot tart a hazai, regionális, megyei,
euroregionális és egyéb helyi szintű turisztikai szervezetekkel, valamint a Magyar
Turizmus Zrt-vel, és a Magyar TDM Szövetséggel.
20.) Az Egyesület folyamatos kapcsolatot tart a Települési Értéktár Bizottsággal,
segíti annak munkáját.
21.) Az Egyesület szorosan együttműködik az Önkormányzattal a
környezettudatos szemlélet és magatartás, valamint a társadalmi fenntarthatóság
kialakításában.
22.) Az Egyesület köteles a turisztikai információs rendszer adattartalmát napra
készen tartani.
23.) Az Egyesület különös hangsúllyal vállalja azt, hogy az önkormányzattól
kapott támogatási összeget az alapszabályában megfogalmazott célhoz kötött
feladatokra fordítja.

24.) Az Egyesület alapító okiratában biztosítja Választmánya személyi
összetételében az Önkormányzat képviselőjének teljes jogú tagságát.
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:


A felek jelen megállapodást 2020. július 1. időtartamra kötik meg azzal, hogy
közös akarattal a megállapodást hatályon kívül helyezésre kerülhet.



Ezt a megállapodást Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2015. (V.18.) önkormányzati határozata, valamint az Egyesület
Közgyűlésének……………….………………………..……számú határozata
hagyta jóvá.

…………………..., 2015. május ……

……………………………………………
Tóth Tivadar
polgármester

……………………………………………
Meszleny László
elnök

74/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag, az
Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület számára tagdíjként 2015-ben 1.000 Ft/hó
hozzájárulást biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 4/2015. (III. 19) ör. 3. melléklet Egyéb működési célú támogatás sor K511 rovat.
Felelős: polgármester
Határidő: az értesítésre a döntést követő 30 nap

