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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2015. október 29-én megtartott rendkívüli ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1. 

c.) határozatai: 149-151. 

d.)  rendelete: - 

 

                      459-40/2015. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

1. Előterjesztés: A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés ellátásnak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2015. november 12. 

         

 

 

        Kovács Gábor  

polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. október 29-én megtartott  

üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

 

     Dr. Horváth László  jegyző 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Javaslom 2. napirendi pontnak felvenni a Sportöltöző építését. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én csak a gyermekjóléti és családgondozói szolgálatot szeretném tárgyalni, de a képviselő testület 

dönthet, hogy felvesszük-e napirendnek az általad javasolt ügyet.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Szerintem fontos, hogy tárgyaljuk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy vegyük fel újabb napirendi pontnak a Sportöltöző építését, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás  nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

149//2015. (X.29.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő testület 

 

  Elutasítja az újabb napirend felvételét a Sportöltöző építéséről. 

 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

150//2015. (X.29.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1. Előterjesztés: A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés ellátásnak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés ellátásnak felülvizsgálata 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovás Gábor polgármester: 

2015. október 31-ig felül kell vizsgálni, hogy milyen formában folytatódjon a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat. Meghívtam Köveshegyi Tibornét, hogy tartson egy beszámolót ezzel 

kapcsolatban.  

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

2016.01.01-től fog változni a törvény. November 30-ig kell dönteni, hogy milyen formában fog tovább 

működni. Változások: A 2000 fő feletti településeken kötelező volt eddig a családsegítő szolgálat is, 

most már minden településen kötelező lesz. Eddig 4-4 órában láttam el a családsegítő és gyermekjóléti 

feladatokat. A szükséges közlekedési eszköz használatát biztosítani kell. Kötetlen munkaidőnk lesz. 

Személyes biztonságot szolgáló eszközt is biztosítani kell. Engem ért már atrocitás, tudtam kezelni, de 

féltem, A védőnővel együtt megfenyegettek bennünket. A személyes biztonságomat féltem, és a másik 

két hölgyét is, aki velem együtt dolgozik. Kutyariasztót is kellene biztosítani, mivel nagyon sok a 

kóbor eb, ahová rendszeresen ki kell menni családhoz. Nagyon sok feladatot elvesznek tőlem, ezeket a 

járási központokban fogják ellátni. A hatósági feladatok teljesen átkerülnek hozzájuk. Jelzőrendszeres 

intézkedési tervet kell majd készíteni. Szakmaközit 6-ot kell tartani. Vettek el feladatot, de kaptunk is, 

a munka nem lesz kevesebb. A jelzéseket továbbítani fog kelleni a központ felé. Szeretném még 

elmondani, hogy kapcsolattartásra helyiséget fog kelleni biztosítani a hivatalnak.  

Ebben az évben 11 fő 16 éves terhesem van. 2 fő elköltözött, de jött helyette 2 fő. Nagyon sok 

fiatalnak van abortusza. A családsegítőnek az éves ügyfélforgalma 1516., a gyermekjólétinek 900 fő. 

Ebben benne van a családlátogatás is. Nagyon sok, 973 fő jött be segítséget kérni ebben az évben. 

Délután nincs ügyfélfogadás, hogy a papírmunkát el tudjuk végezni. Szeretném, ha lenne még egy 

családgondozó. Vásárosnaményban jelenleg 5 fő látja el ezt a feladatot. Kérnék egy telefont is. 

Gondolkodjatok el arról, hogy a biztonságunk érdekében legyen valamilyen védelmi eszközünk. 

Ügyféllel nem barátkozunk, a tiszteletet megadják. Két családdal nem bírok, Balogh Andrással és 

Balogh Mihállyal.  Ehhez kell valamilyen segítség. Rettegnem kell, és félnem ha kimegyek családhoz. 

A kisebbségi önkormányzattal nem tudok együttműködni. Bárki átjöhet, meg lehet nézni, hogy milyen 

munka folyik nálunk. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A rendőrség tud erről a dologról, hogy megfenyegettek benneteket? 

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

Szóltunk nekik.  
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Fekete László képviselő: 

Bekamerázni nem lehetne a helyiséget? 

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

Az jó is lenne, hiszen vizelni is odajárnak az épülethez.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Én Misiéket is keményebben fognám, ne vehessen részt közmunkában, ne kapjon segélyt.  

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

Ezzel a családdal nem bírok. Amikor kint voltunk családnál, Oszkár bejött megfenyegetett, hogy 

azonnal takarodjak ki, és vitessem el intézetbe a gyereket.  

Én ezeket a feladatokat egyedül nem biztos, hogy el fogom tudni látni.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Régen is két fő látta el a feladatokat. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, de ki kellett pótolni 2 millió Ft-tal a támogatást, amit az állam ad erre a feladatra. November 10-

ig választ kell adni a kistérségnek, hogy velük, vagy nélkülük csináljuk a továbbiakban.  

- vagy kistérségen belül látjuk el 2 fővel 

- vagy önállóan 2 fővel 

- vagy Szamosszeggel közösen 1,5 fő lenne, de társulást kellene létrehozni.  

Szerintem ezek a lehetőségek. 

 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Az állam 1 fő áll? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Én azt, hogy közösen lássuk el, nem támogatom.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Arra is kellene valamilyen megoldás, ha ketten lesznek, ezek az emberek mennyivel fognak 

intelligensebben fellépni. A testület hozhat-e olyan határozatot, hogy ha Tünde javasolja, ne vegyük 

fel közmunkára azokat az embereket? 

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

Az én személyen akkor, még több veszélynek lenne kitéve. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A kamerát is jónak látom. A közös társulásnak nem vagyok híve, nem szeretném. Még egy főt 

felvenni, ha előnyére van a településnek, támogatom.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A kistérségi formában nem akarjuk tovább folytatni? 

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Tünde mi a véleményed erről? 

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

Volt két szakmai vezetőm ott, akik az irányítást ellenőrzést ellátták. Január 1-től kötelező lesz jelenteni 

minden ügyfelet.  
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Bódi Elek képviselő: 

A kisebbségi önkormányzattal semmilyen a kapcsolatod. Meg lehetne kérni a kisebbséget, hogy 

minden nap valaki felügyelné a rendet. Ez is megoldás lenne. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A kistérség több pénzt hívhat le? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Korábban igen, de most már nem. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha két fő alkalmazott lesz, akkor lehetnek egy légtérben? 

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

Kell egy helyiség, amiben tudok csoportozni, váróterem kell, és az adminisztrációt is el kell végezni.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ide kell jönni, ebbe a terembe.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kötetlen lesz a munkaidő, akkor ezt meg lehet oldani.  

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

Ha valaki személyes ügyben akar beszélni, akkor ki kell menni a két kollegának most is. Nagyon sok 

idős igényelné, hogy kijárjak hozzájuk. Haza nem fogom vinni a munkát. 52 hét van, ebből 50-et 

áldozok más gyerekeire. Nem tudok elmenni szabadságra sem a munka miatt. 101.115 Ft a fizetésem, 

ebből még kipótolom az útiköltséget, így szinte közmunkás bérért dolgozok.  

 Egy karakán embert kell felvenni, én a két főt javaslom.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Fel kell szerelni a kamerát, és telefont is kell adni.  

 

Köveshegyi Tiborné családgondozó: 

Újból hozattam ruhát, kértem nézzék át, és ami nem kell nekik, hozzák vissza. Ennyit sem tettek meg. 

Antival nem lehet együttműködni. Az a baja, hogy nem kötök vele együttműködési megállapodást. 

Nem kell vele kötnöm.  Ha bejön és segítséget kér, adok. Kamera jó lenne, ha lenne, biztonságot adna 

és hátha visszatartó erő lenne.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

A cigányokat nekünk kell rendbe tenni. Nekik mindig mindent lehet.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

El kell gondolkodni ezeken a lehetőségeken.  

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A felülvizsgálatról kell egy határozat. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért jegyző úr javaslatával, kérem szavazzon.  

 

 

A képviselő  testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

151/2015. (X.29.)  KT. számú határozata 

 

Gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés ellátásnak felülvizsgálata 

  

A Képviselő-testület 

 

 A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta, a feladatellátás módjáról 2015. 

november 10. napjáig dönt.  

 

 

Felelős: Kovács Gábor polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 


