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I. Tartalmi összefoglaló:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
/továbbiakban Gyvt. / 1997. november 1-i hatálybalépése gyökeresen átalakította a
korábbi gyermekvédelmi rendszert.
Szétválasztotta a hatósági és szolgáltató tevékenységet, a hatósági feladatokat
pedig megosztotta a települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal között.
A szolgáltató tevékenység ellátására a gyermekjóléti szolgálatok létrehozását
rendelte, melyek a gyermekek védelmi rendszerében a személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyerekjóléti alapellátások részét képezik.
E mellett biztosítani kell a gyermekek napközbeni ellátását és a gyermekek átmeneti
gondozását.
Miskolc megyei jogú városban jelenleg három gyermekjóléti szolgálat /ebből két
gyerekjóléti központ / működik és látja el jogszabályban előírt széleskörű,
szerteágazó feladatait, az önkormányzat fenntartásában működik gyermekek és
családok átmeneti otthona.
Városunk abban a speciális helyzetben van, hogy a személyes gondoskodás
keretébe tartozó szakellátási feladatok keretén belül otthont nyújtó ellátást biztosító
gyermekotthonokat, lakásotthont működtet és utógondozói feladatokat lát el.
A gyermekvédelmi intézményrendszer működtetése és igény szerinti bővítése az
önkormányzat számára jogszabályban előírt kötelező feladat, a kialakításhoz és a
fenntartáshoz szükséges kiadásokat a költségvetés nagy részben biztosítja.
Az újabb feladatok azonban újabb anyagi erőforrásokat igényelnek, ezért a
törvényben előírt feladatok megvalósítása érdekében a város gyermekvédelmi
intézményei, szakemberei olyan ésszerű és hatékony javaslatokat valósítanak meg,
melyek a meghatározott cél elérését minél kedvezőbb pénzügyi ráfordítással
igyekeznek biztosítani.
II. Az önkormányzat stratégiájához való viszonya:
A Közgyűlés által elfogadott Gyermekvédelmi Koncepció 2006. évig meghatározta
azokat az elvégzendő, alapvetően szükséges feladatokat, melyek megvalósításával
jelenlegi gyermekvédelmi rendszerünk tökéletesedik. Mindezek a feladatok
összhangban állnak a gyermekeket érintő, az önkormányzat által elkészített egyéb
stratégiákkal.

III. Előzmények:
A városban működő alap-és szakellátási intézmények, hatóságok, civil szervezetek,
egyházak közös együttműködésével térségünkben először, elkészült Miskolc Megyei
Jogú Város Gyermekvédelmi fejlesztési koncepciója 2004-2006 évre vonatkozóan,
melyet a Közgyűlés IV-10159.460/2004. sz. határozatával fogadott el.
Ez a koncepció első ízen adott jól körülhatárolt programot és célt a gyermekvédelmi
szakemberek számára, az átfogott időszakban kitűzött célok teljesedésbe mentek,
illetve megvalósulásuk folyamatos.
A gyermekvédelmi alap-és szakellátási intézmények, a jelzőrendszer tagjai, a velük
szorosan együttműködő civil szervezetek, egyházak készen állnak új feladatok
vállalására, az időközben napirendre kerülő problémák megoldására.
IV. Várható szakmai hatások:
A Gyermekvédelmi fejlesztési koncepció 2004-2006 év közötti időszaka alatt
széleskörű szakmai és emberi kapcsolatokat alakítottak ki a koncepció
megalkotásában résztvevő gyermekvédelmi szakemberek, ami nagymértékben
megkönnyíti az egymás közötti kommunikációt.
Maga a koncepció azzal hat közvetlenül a szakmai munkára, hogy évente a
kötelezően előírt gyerekvédelmi beszámolóban bemutatásra kerül a korábbi évben
elvégzett munka a gyermekvédelem területé,n, a városban működő gyermekvédelmi
alap-és szakellátási intézmények vezetői és munkatársai, a gyermekvédelmi
jelzőrendszer képviselői, a hivatal illetékes osztályának munkatársai, valamint az
Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság vezetője és szakmailag illetékes tagjai
közös folyamatos egyeztetést tartanak.
A megbeszéléseken elemezésre kerülnek az elvégzett feladatok, és a még
megvalósulásra váró tennivalók, tervek. A megbeszélés olyanfajta rendszerességet
visz a munkánkba, melyre még ezen a nagyon egyedi feladat megoldásból
összetevődő munkafolyamatban is szükség van.
Mindez ösztönző hatással van a gyermekvédelemben dolgozókra.
V. Várható gazdasági hatások:
A beszámolónak nincs közvetlen gazdasági hatása, a gyermekvédelmi munkában
előírt feladatok költségkihatása egyedileg egyeztetésre került.

VI. Kapcsolódások:
Az 1997.évi XXXI. törvényben és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint valamint a módosított 15/1998. (V. 30.) NM. sz. rendelet
előírásaival összhangban történik a gyermekvédelmi tevékenység szervezése.
VII. Fennmaradt vitás kérdések:
Az egyeztetés során nem maradt vitás kérdés.
VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:
A lakosságot tájékoztatása a szokásos módon történhet.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján tisztelettel kérem a Közgyűlést a mellékelt koncepcióban foglaltak
megvitatására és a határozati javaslat elfogadására:
Határozati javaslat:
1./

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Miskolc
Megyei Jogú Város 2007 - 2013 évre vonatkozó Gyermekvédelmi Fejlesztési
Koncepciója elnevezésű előterjesztést.

2./

A közgyűlés a családon belüli erőszak felismerése, megelőzése,
visszaszorítása érdekében elkészült városi stratégiát elfogadja, felkéri a
Polgármestert, hogy segítse elő, támogassa a bántalmazott és szexuálisan
zaklatott gyermekek védelme, megelőzése érdekében együttműködő
gyermekvédelmi alap- és szakellátás intézményeinek munkáját.
Felelős:
Határidő:

3./

Polgármester
2007-2008. évekre, illetve folyamatos

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a MIK. Zrt
bevonásával vizsgáltassa meg, hogy milyen önkormányzati tulajdonú vagy
önkormányzati tulajdonba átvehető épületek biztosíthatják a Gyermekvédelmi
Központban lévő Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona,
Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon, Aranyhíd
Gyermekotthon és Junior Gyermekotthon külső telephelyen történő
elhelyezését.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
4./

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy - a költségvetési
lehetőségek függvényében – vizsgálja meg a 15. sz. Bölcsődében (Miskolc,
Bokréta u. 1.) további 10 férőhely kialakításának lehetőségét.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

5./

Határidő:

Polgármester
EBESZ vezetője
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály
2009. december 31.

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg és
a költségek függvényében fokozatosan alakítsa ki Miskolc város szociális,
család, gyermekvédelmi ellátó rendszerének informatikai adatbázisát, az
információk átjárhatóságának biztosítását.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

7./

Polgármester
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály
2007. augusztus 31.

A Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy - a költségvetési
lehetőségek függvényében – vizsgálja meg egy speciális bölcsődei csoport
létrehozásának lehetőségét a korai fejlesztésre szoruló 3 éven aluli
gyermekek számára.
Felelős:
Közreműködik:

6./

Polgármester
MIK Zrt.
2007. januártól fokozatos megvalósítás 2010.-ig

Polgármester
gyermekvédelmi intézmények vezetői
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
2008. június 30.

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy segítse elő,
támogassa a mediációs és facilitálást végző szakemberek kiképzését a város
területén, a MGYK FRHMGY együttműködését a Miskolci Egyetemmel.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Polgármester
FRHMGY vezetője
2007. januártól fokozatosan

8./

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy támogassa a
gyermekotthoni szakmai kutatómunkát – együttműködve a térség felsőoktatási
intézményeivel.
Felelős:
Közeműködik:
Határidő:

9./

Polgármester
FRHMGY vezetője
előkészítés :2007. december 31.
megvalósítás: 2008-2013 között folyamatosan

a.

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy segítse elő
a megyei és regionális hatáskörű gyermekvédelmi módszertani
intézményeinek további regionális, országos és nemzetközi
kapcsolatainak
kiépítését,
fokozatosan
bevonva
a
város
gyermekvédelmi intézményeit.

b.

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 2007-2013.
évekre megalkotott gyermekvédelmi koncepció mellett készüljön egy
intézményi fejlesztési terv, mely biztosítja az egyes gyermekvédelmi
ellátási formák normatívákban meghatározott feltételeit. Az intézményi
fejlesztési koncepció biztosíthatja a II. Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint
az Európa Uniós pályázatokban való hatékony részvételt.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik gyermekvédelmi intézmények vezetői
Határidő:
terv elkészítése: 2007. december 31.
megvalósítás: 2008-2013 között

10./

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a megnövekedett
család-és gyermekvédelmi intézményrendszer hatékony irányítása, szakmai
koordinálása, rendszeres monitoring és fejlesztő munka végzése érdekében
az Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztályon belül
működő intézmény felügyeleti csoport létszámát 1 fő gyerekvédelmi
referenssel növelje.
Felelős:
Határidő:

11./

Polgármester
2007. május 31.

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg egy
városi TGYSZ működtetésének tárgyi, személyi, anyagi feltételeit.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
előkészítés: 2008. január 1.

12./

Miskolc MJ Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy segítse elő a
gyermekvédelemben dolgozók pszichés terhelésének enyhítése érdekében a
rendszeres szupervízió lehetőségét.
Felelős:
Közreműködő:
Határidő:

13./

Miskolc MJ. Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a lyukóvölgyi
közösségi program megvalósulását támogassa, segítse elő.
Felelős:
Közreműködő:

Határidő:
15./

Polgármester
gyermekvédelmi intézmények vezetői
folyamatos

Polgármester
Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani
Központ,
Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ
vezetője
2007 januártól folyamatos

Miskolc MJ. Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy rendelje el a
város gyermekvédelmi alap-és szakellátásában bekövetkező tartalmi,
strukturális változásai alapján az intézmények Alapító Okiratainak, Szervezeti
és Működési Szabályzatainak teljes körű felülvizsgálatát, a változások
átvezetését, aktualizálását.
Felelős:
Közreműködő:
Határidő:

Polgármester
Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai
Főosztály
gyermekvédelmi intézmények vezetői
2007. június 10-ig, illetve folyamatos

Miskolc, 2006. december 28.

Szűcs Erika

