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111/2021.(V.31.) h a t á r o z a t a
az önkormányzat gyerm ekjóléti és gyermekvédel m i feladatai nak

2020, évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

A katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011, évi
CXXVlll. töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárua, a
következő döntést hozom :

1.) Batassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. éviXXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja,

2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: 2021. j(tnius 05.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyzó
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Alaptörvénye - „Szabadság és Felelősség” fejezete XVI. Cikk (1) bekezdése - 
értelmében: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  törvény 8.§ (1) bekezdése értelmében: „A 

települési önkormányzat feladata az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az 
egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás” A 8.§ (4) bekezdése alapján „a települési önkormányzat köteles 
gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az alapfokú oktatásról, az egészségügyi és a 

szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; 

köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.” 
 
Az 1971-ben megalkotott átfogó gyermekvédelemről szóló törvény a gyermekvédelem 
céljaként jelölte meg a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a veszélyeztető okok 
feltárását, felszámolását védelmük és nevelésük mellett. A jogszabályban megfogalmazott 
szándék ellenére azonban a ’90-es évek elejéig a települések többségében nem jött létre olyan 
intézmény, amely a gyermekek és a családjaik problémáival, a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzésével foglalkozott volna, ezért nélkülözhetetlenné vált a 
gyermekvédelem jogszabályi hátterének, eszközrendszerének megújítása.  
Annak érdekében, hogy a gyermekek mindenekfelett álló jogai törvényben garantáltan 
érvényre jussanak, az Országgyűlés 1997. tavaszán megalkotta a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (továbbiakban: Gyvt.), amely 1997. 
november hó 1. napján lépett hatályba. 
A Gyvt. a helyi önkormányzat feladatává teszi a gyermekvédelem helyi ellátó 
rendszerének kiépítését és működtetését, az önkormányzat területén lakó gyermekek 
ellátásának szükséges és elégséges mértékű megszervezését. 
 
A gyermekvédelmi törvény tartalmazza a gyermeki jogokra és a gyermekvédelem 
rendszerére vonatkozó szabályozást, a gyermeket megillető ellátások szabályait, a hatósági 
gyermekvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a gyámügyi igazgatás szervezeti és eljárási 
szabályait, valamint az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket.  
Célja a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése, a hiányzó szülői gondoskodás 
pótlása, a fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítése.  
 
A gyermek nevelésére – a törvény alapelveit figyelembe véve - elsősorban a családja jogosult 
és köteles, amelyhez segítséget nyújt az állam, valamint az önkormányzat. A törvény a 
helyben biztosított jóléti ellátásokra épít, illetve hangsúlyozza a hatósági és a szolgáltató 
tevékenységek szétválasztását. 
Az alapellátásoknak valamennyi rászoruló gyermek és gyermeket nevelő család számára 
hozzáférhetőknek kell lenniük.  
A család életébe való hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhető meg, ha az a gyermek 
érdekében elkerülhetetlen. Anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt gyermeket nem 
szabad családjától elválasztani.  
A törvény alapelve továbbá a hatósági és szolgáltató jellegű feladatok következetes 
szétválasztása.  
A gyermekek alapvető jogait az önként igénybe vehető ellátásokkal kell biztosítani, hogy 
ezzel a gyámhatósági intézkedések száma csökkenthető legyen. 
 
A törvény alapján a gyermekek védelmét pénzbeli ellátások, személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, továbbá a hatósági 
intézkedések biztosítják. 



 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokról rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást  nyújtó szociális 
ellátásokról és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020. (II.02.) számú rendeletében 
szabályozott ellátásokkal a gyermekeket vállaló és gyermekeket nevelő családokat kívánja 
támogatni, ezen családok szociális biztonságának megőrzése az elsődleges cél. 
 
A Gyvt. 96 §. (6) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzatnak minden év május 31-
ig el kell fogadnia a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót, amelyet azt követően meg kell küldenie a gyámhivatalnak. 
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.10.) kormányrendelet 10. számú melléklete fogalmazza meg azokat a tartalmi 
követelményeket, melyeket az a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
készítendő átfogó értékelés elkészítésénél figyelembe kell venni:  
- a város demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 
- az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 
- a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatai 
- jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 
- a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 
- az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés  
 
1. Balassagyarmat állandó népessége 14.561 fő a 2020. december 31-i adatállomány 

szerint 
Az állandó népesség megoszlása korcsoportok szerint: 

Korcsoport:  

0-3éves      426 

4-6 éves      370 

7-14 éves                 990 

15-18 éves                 609 

19-62 éves               8315 

63-70 éves     1898 

71-105 éves      1953 

  

Összesen:       14.561  fő 



 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyvt-ben kapott 
felhatalmazás alapján eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének. A 3/2020. (II. 02.) számú, 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) 
alapján biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások jól szolgálják a gyermekek szociális 
biztonsághoz fűződő jogainak érvényre juttatását, a családok szociális helyzetének és 
nevelési-gondozási funkciójának megerősítését, a gyermek helyes irányú fejlődésének 
elősegítését.  
 
Az Önkormányzat a Rendelete alapján – a törvényben szabályozott kötelezően nyújtandó 
ellátási formákon túl –, több olyan közvetlen vagy közvetett támogatási lehetőség áll a 
döntéshozók rendelkezésére, melyek odaítélésével anyagi segítséget nyújtunk a gyermeket 
nevelő családok szociális biztonságának megőrzéséhez. Annak érdekében, hogy még 
hatékonyabb és célcsoport orientáltabbak legyenek a Rendeletet tartalmazó ellátások, illetve 
a minimálbér, a garantált bérminimum, a nyugdíjjövedelmek változása miatt szükségessé 
vált a Rendelet újra szabályozása. Ez az év elején meg is történt - 2020. február 2. napjától - az 
alábbiak szerint: 
 

1. A rendkívüli települési támogatás ellátáson belül a balassagyarmati lakóhellyel 
rendelkező személyek elhunyt hozzátartozóinak méltó módon történő eltemettetését, 
az Önkormányzat, az eddigi – a jogszabály által megengedett –  14.800 Forint helyett 
30000 Forinttal kívánja segíteni. 

2. Balassagyarmat Város Képviselő-testülete a felsőfokú intézményekben 
tanulmányokat folytatók szociális támogatása ellátás esetében az eddig értékhatárt, 
ami a mindenkori öregségi nyugdíj 300 % -a volt, 500 %-ra emelte.  
Ezen felül a támogatásként megállapítható 25000 Forintot 30000 Forintra, illetve 
35000 Forintot 40000 Forintra módosította.  

3. A tanulók közlekedési támogatása (tanuló bérlet) megállapításának értékhatárát igen  
jelentős mértékben emelte meg a Képviselő-testület, a mindenkori öregségi 
nyugdíjminim 300 %-át 1000 %-ra. 

4. Balassagyarmat város lakosságszámának növelése, a fiatalok városba 
költözése/visszaköltözésének egyik alap feltétele, hogy a város vezetése hatékony 
segítséget nyújtson a családalapítás, gyermekvállalás anyagi terheinek 
csökkentésében. Ennek érdekében, a gyermekvállalást ösztönző támogatás eddig 
megállapított értékhatárát – ami a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %-a 
volt - 800 %-ra emeléséről, az adható támogatás 50000 Forintját 70000 Forintra 
emeléséről született döntés.  

5. A méltán népszerű lakhatási támogatás jelentős segítséget nyújt a település lakóinak, 
hiszen a lakások rezsijének kiegyenlítése nagy terhet jelent minden háztartásban. A 
lakhatási támogatást közvetlenül a számlát kiállító szolgáltatóhoz utaljuk át. A 
növekvő jövedelmek ezen ellátás feltételeinek módosítását igényelték, ezért az 
értékhatárt (ami az öregségi nyugdíjminimum 250 %- azaz 71.250.- Ft volt), 400 %-ra 
114.000.- Forintra emelte a Képviselő-testület. 

6.  Új ellátásként került be a balassagyarmati helyi Rendeletbe – a kisgyermekes szülők 
örömére – a gyermekek nem kötelező védőoltásainak támogatása elnevezésű ellátás. 
Az elmúlt közel egy évben népszerűvé vált ez a támogatás. Az új ellátás lényege, 
hogy a nem kötelező védőoltás/védőoltás sorozat árának 50 %-át megtéríti az 
önkormányzat, ha a szülők jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminium 800 %-át (ez az összeg 228.000.- Forint/fő). 
 

Meg kívánom jegyezni, hogy a fenti módosításokon túlmenően egyéb ellátások és 
értékhatárok is változtak a Rendeletben (pl. idősek bérlete, egészségi állapot megőrzését 



jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési támogatás, építési telek biztosítása 
lakást építeni szándékozó nagycsaládosok részére). 
 
Fentieknek megfelelően - a gyermekvédelem szempontjából - a 2020. évben érvényes 
támogatási formák közül ki kell emelnünk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a 
rendkívüli települési támogatást, a rendkívüli települési támogatás ellátáson belül a 
karácsony előtti – természetben nyújtott – élelmiszer csomagot, szintén a település 
támogatás ellátáson belül adható beiskolázási segélyt, a tanulók közlekedési támogatását, 
a szünidei gyermekétkeztetést, a gyermekvállalást ösztönző támogatást, a gyermekek nem 
kötelező védőoltása támogatását, a felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók 
szociális támogatását és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj melyek a gyermekes 
családok támogatását szolgálják. Illetve a lakhatási támogatást. Az utóbbi ellátási 
formában nemcsak a felnőtteket, időseket, egyedül élőket támogatja az önkormányzat, 
hanem a gyermekes családokat is. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja, annak igazolása, hogy a gyermek 
szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 
igénybevételére. Vagyis ingyenesen étkezik az általános iskola 8. osztályáig, aki erre a 
támogatásra jogosult, és kéri az étkezést. 
Emelett évente két alkalommal (augusztus és november hónapokban) pénzbeli 
támogatásban részesülnek a jogosultak. Ennek a támogatásnak az összege 2020. évben 6.000 
Ft/alkalom volt gyermekenként, a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeknek 6500 Ft/alkalom.   
 
Ezen támogatásra az a gyermek jogosult, akinek a családjában (a közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozókat figyelembe véve) az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2020. évben 38.475,-
Forint), illetve 145 %-át (2020. évben 41.325,- Forint), ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy 
törvényes képviselő gondozza, illetve ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy ha 
a nagykorú gyermek  nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat. 
 
A támogatás megállapításának hatáskörét a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja, a 
jogosultságot egy évre állapítja meg.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben - a 2020. december 31-ei adatok alapján - 
125 gyermek és 6 fiatal felnőtt részesült. Ezen családokra többnyire az a jellemző, hogy több 
gyermeket nevelnek, valamelyik szülő gyermekgondozási segélyben részesül, munkanélküli 
vagy gyermekét egyedül neveli, illetve a szülő vagy szülők közmunka jövedelemmel 
rendelkeznek. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez pénzbeli támogatás is kapcsolódik, egy 
évben két alkalommal – augusztusban és decemberben – erre az összes kifizetett támogatás 
1.853.000,- forint volt a beszámolási időszakban. Az önkormányzatot nem terheli kiadás, 
mivel az összeg 100%-ban előre megigényelhető az államtól. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, 
és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy rendszeres szociális pénzellátásban, 
vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a gyám lakóhelye szerint illetékes 
település önkormányzat jegyzője határozatlan időre állapítja meg. 
A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 22%-a (2020. évben 6.270.- forint), továbbá évente kétszer - a pénzbeli támogatás 
összege mellett – a jogosultak részére pótlék folyósítására kerül sor 8.400.- Forint összegben. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására és kifizetésére 2020. évben nem 
került sor. 



 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. 
szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen 
kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, 
ha (egyéb feltételek fennállása hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata 
alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. A jogosultsági összeghatár a 2020. évben 
nettó 139.100.- Ft volt. 
 
Ezen túl menően az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
gyermekek étkeztetése 2020-ben ingyenes volt azon gyermekek számára, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, továbbá 50 %-ot kellett fizetni azon 
családoknak, akiknél három vagy több gyermeket nevelnek, illetve tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek él a családban. 
 
A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változott, de a települési önkormányzat 
kötelező feladatává vált az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén 
a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek lettek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi gyermek – 
különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a 
korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak az iskolai szünidőkben ingyenes szünidei 
gyermekétkeztetést, azonban Balassagyarmat Város Képviselő-testület az ő esetükre 
jogszabályt nem hozott létre. 
 
A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra 
történő biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs 
lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő 
kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb 
akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes 
képviselője számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más 
rászoruló gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel 
formájában.  
 
A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a 
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2020. évben a négy szünet időszakában 168.520.- 
Forint értékben biztosított meleg ételt azon hátrányos/halmozottan hátrányos gyermekek 
körében, akik azt igényelték.  
 
Amikor a gyermekek élethelyzetének javításáról, anyagi veszélyeztetettségük csökkentésére 
fordított pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról beszélünk, meg kell említeni a 
szociális törvény felhatalmazása alapján a helyi rendeletben szabályozott egyéb ellátásokat 
is, hiszen a kérelmezők egy része gyermeket nevelő szülő. Ide tartozik a rendkívüli települési 
támogatás (ennek keretén belül adható tanévkezdési támogatás), lakhatási támogatás, 
gyermekvállalást ösztönző támogatás, főiskolai tanulmányokat folytatók támogatása, 
tanulók bérlettámogatása, Bursa Hungarica pályázat, a gyermekek nem kötelező védőoltása. 

 



Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzd. Az ellátás jövedelem határtól független. A rendkívüli 
települési támogatásra való jogosultságról a Polgármester dönt.  
Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzd. 
 
A mindennapi megélhetési gondokkal küzdő családok megsegítésére, rendkívüli települési 
támogatásként 2020. évben 1001 esetben, összeg szerűen 7.119.441,- Forintot fizetett ki az 
Önkormányzat.  
 
Tanulók közlekedési támogatása állapítható meg az általános iskolában vagy középiskola 
nappali tagozatán (23 éves korig) tanulók számára, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át, 
a beszámolóval érintett évben a 285.000,- Forintot.  
2020. évben tanulók közlekedési támogatásában 81 gyermek részesült, az önkormányzat 
ezen jogcímen 1.288.300,- Forintot fizetett ki. 
 
Gyermekvállalást ösztönző támogatás – egyszeri támogatásként (kelengyepénz) -
állapítható meg azon újszülött részére, akinek a szülője, valamint a gyermek a kérelem 
benyújtásának időpontjában balassagyarmati lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerúen itt 
tartózkodik. Továbbá a családjában az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 800%-át nem haladja meg. 
A támogatás összege gyermekenként egyszeri 70.000,- Forint. 2020. évben gyermekvállalást 
ösztönző támogatásban 50 szülő, 50 gyermek jogán részesült. Az önkormányzat ezen a 
jogcímen 3.440.000,-  Forintot fizetett ki. 
 
Amikor a gyermekek élethelyzetének javításáról, anyagi veszélyeztetettségük csökkentésére 
fordított pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról beszélünk, meg kell említeni a 
szociális törvény felhatalmazása alapján a helyi rendeletben szabályozott egyéb ellátásokat 
is, hiszen a kérelmezők egy része gyermeket nevelő szülő. Ide tartozik a települési 
támogatás, a lakhatási támogatás.  

 

Lakhatási támogatást 2020-ban 180 család kapott 7.496.000.- Forint összegben. A támogatást 
a kérelmező által meghatározott szolgáltatóhoz utaltuk, a lakhatással kapcsolatos kiadások 
enyhítésére. 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium évről évre meghirdeti a Bursa Hungarica pályázatot, 
amely jelentős anyagi segítséget nyújt a felsőfokú iskolai végzettség megszerezni vágyó 
fiataloknak, tekintettel arra, hogy az önkormányzat által megállapított támogatás havi 
összegéhez ugyan olyan mértékű támogatást nyújt a központi költségvetés. 
 
Balassagyarmat Város fiataljai egyre nagyobb számban tanulnak tovább felsőfokú oktatási 
intézményekben. A Képviselő-testület „üdvözli” ezen törekvéseket, és minél több felsőfokú 
intézményben tanuló fiatalt kíván anyagi segítséggel ösztönözni. A minimálbér, a garantált 
bérminimum, a foglalkoztatottság és a nyugdíjak folyamatos emelkedése miatt a családok 
jövedelme jelentősen megváltozott. Annak érdekében, hogy a település fiatal lakóinál ez az 
anyagi segítség realizálható legyen, a fentebb jelzett jövedelem változás ellenére, a jelenleg 
érvényes jövedelemhatár megváltoztatása miatt szükségessé vált Balassagyarmat Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2013.(XI.05.) számú önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: Bursa Rendelet) felülvizsgálata. Ez 2020-ban meg is történt. Az alábbi 
szempontok figyelembe vételével: 
 



Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a Bursa Rendeletben taxatív módon szabályozza a 
támogatás feltételeit, a döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe lett helyezve, ezzel is 
elősegítve az adminisztráció gyorsabb működését. Továbbá a Bursa Rendelet 3. § (1) 
bekezdésében az értékhatárt a jelenlegi mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-ról 400 
%-ra (142.000 Ft/hó/fő) történő emeléséről döntött a Képviselő-testület. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj megítélése kizárólag szociális rászorultság 
alapján, pályázati úton történik. „A” és „B” típust különböztetünk meg.  

 
„A” típusú pályázat (felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók részére): 
 
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
 „B” típusú pályázat (a felsőfokú tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben megkezdeni kívánó, 
érettségi előtt álló fiatalok számára): 
 
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhettek, akik:  
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;  
vagy  
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;  
és  
a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
2020-ben megállapított támogatás legalacsonyabb havi összege 4.000 Forint, a legmagasabb 
havi összeg 6.000 Forint. Az önkormányzat erre a célra 1.320.000.- Ft-ot fordított a 2020-as 
esztendőben. 
 
Felsőfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytatók szociális támogatása 
állapítható meg annak az első diplomát szerző személynek, aki felsőfokú oktatási 
intézményben tanulmányokat folytat és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%.át (142.000.-) nem haladja meg.  

Tavaly 23 esetben részesültek a főiskolai hallgatók minimum – az egy főre jutó jövedelem 
függvényében - 30.000,- Forint, maximum 40.000,- Forint összegű támogatásban. Erre az 
ellátásra 750.000,- Forintot fizetett ki az önkormányzat.  

 

Mint említettem a 2020. február 02-től érvényben lévő rendeletmódosítás nemcsak az 
ellátásokhoz való hozzájutás értékhatárait, az adható támogatások összegének emelését 
tartalmazta, hanem új ellátási formát is bevezetett Balassagyarmat Város szociális 
támogatásainak körébe. Ilyen a „gyermekek nem kötelező védőoltása” elnevezésű ellátás. 

Ebben a támogatásban az a Balassagyarmati közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező gyermek részesülhet, aki rotavirus vagy bárányhimlő elleni 
védőoltást kap. További feltétel, hogy a támogatásban részesülő gyermek családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 800 %-át. A támogatás összege – a beadott oltóanyag patikai árának 
figyelembevételével – az oltás költségének 50 %-a. 



Gyermekek nem kötelező védőoltása ellátásban – 2020. évben – 19 fő részesült 376.247 
Forint összegben. 

 
Összességében megállapítható, hogy a gyermekvédelmi tevékenységünk megfelelő 
segítséget jelentett a rászoruló családoknak, az önkormányzat anyagi erőforrásaihoz mérten 
igyekezett a városban élő és rászoruló családokhoz a segítő szándékát eljuttatni. 
 
3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. 
 
A gyermekjóléti szolgálatok feladatait a Gyvt. 39. §-a fogalmazza meg. A gyermekjóléti 
szolgálatnak az alapellátási tevékenységen túl családgondozást ír elő a törvény 
védelembevételnél (Gyvt. 68. §), ideiglenes hatályú elhelyezésnél (Gyvt. 72. §), átmeneti 
nevelésnél (Gyvt. 77.§), utógondozásnál és tankötelezettség elmulasztása esetén. 
 
A települési önkormányzat e feladatokat a Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat látja el. 
 

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és 
jelzőrendszer működtetése. A jelzőrendszer tagjai a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi 
gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (így különösen a családsegítő 
szolgálat), nevelési-oktatási intézmények, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, ügyészség, 
bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat, egyéb társadalmi szervezetek, egyházak, 
alapítványok. Ezen szervek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 
gyermekjóléti szolgálatnál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, 
illetőleg súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a 
gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartás esetén. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakfeladataként végzi tevékenységét, ahol szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 
végez. A nehéz szociális helyzetbe került családok, így a gyermekek ügyeinek intézésében, 
támogatásában igen színvonalas tevékenységet végez, munkatársai mély személyes 
elköteleződéssel, rendkívüli szociális érzékenységgel végzik munkájukat. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájának 
bemutatása a beszámoló 1. számú mellékletében olvasható.  
 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatai 
 
A 2020-as esztendőben szakmai ellenőrzés nem történt.  
 
5. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása. 
 
A 2020-as esztendőt a korona vírus járvány teljes mértékben meghatározta. Az 
iskolák/óvodák az év nagy részén zárva voltak. A gyermekek online oktatásra rendezkedtek 
be. A célok meghiúsultak, stagnáltak. A vírushelyzet a jövőre vonatkozó célokat is nagyban 
befolyásolja. 
 
Természetesen a már évek óta folyó vagy folyamatban lévő feladatok, célok megvalósítása, 
intézése folyamatos. Például az előző évekhez hasonlóan- 2020-ban is - a 0-3 éves, 
intézményi ellátásban nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 



gyermekek szülei a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött 
együttműködési megállapodás, illetve az ún. RSZTOP pályázatok keretében immár több éve 
részesültek havi rendszerességgel élelmiszercsomag juttatásban. Célunk, hogy az SZGYF 
munkáját a továbbiakban is segítsük a helyi adminisztrációs és koordinációs feladatok 
elvégzésével. 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program: 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (továbbiakban: Ebktv.) értelmében minden települési önkormányzat kötelezettsége, 
hogy öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadjon el. A program alapja a 
helyzetelemzés, amely öt kiemelt célcsoport - nők, mélyszegénységben élők, romák, 
fogyatékkal élők, gyermekek és idősek - oktatási, lakhatási, egészségügyi és szociális 
helyzetével kapcsolatos információkat összegez. A levont következtetésekre, feltárt 
problémákra reflektálva megalkotott intézkedési terv képezi a program második részét. Az 
elkészített program időarányos megvalósulását kétévente felül kell vizsgálni, ötévente pedig 
átfogóan módosítani szükséges.  
A HEP fontos dokumentum egy település működése szempontjából egyrészt tartalma, 

másrészt a hozzá kapcsolt feltételrendszer miatt. Az Ebktv. ugyanis kimondja, hogy a 

települési önkormányzat csak abban az esetben részesülhet az államháztartás 

alrendszereiből, illetve uniós forrásokból származó, egyedi döntés alapján vagy pályázati 

úton odaítélt támogatásban, ha rendelkezik a vonatkozó jogszabályok szerint megalkotott 

hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. 

A Képviselő-testület 229/2018. (XII. 20.) határozatával fogadta el Balassagyarmat 2018-2023. 
közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 2020 végén áttekintettük az 
intézkedési tervet, az intézkedések tartalmára pedig az eddig megtett lépések áttekintésével 
reflektáltunk. Ezt a visszacsatolási folyamatot legközelebb két év múlva, 2022-ben újra el kell 
majd végeznünk 
 
5. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása. 
 
a) Az elkövetkező időszakban - a gyermek- és ifjúságvédelem terén érintettek bevonásával – 

továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük a családok gyermekvállalásával, 
gyermeknevelésével összefüggő tevékenységét, szociális helyzetét, annak érdekében, hogy a 
legminimálisabbra csökkenjen a gyermekek veszélyeztetettségének lehetősége a városban.  

 
b) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2002-ben alkotta meg első 

alkalommal a város gyermek és ifjúsági koncepcióját, amelyet a Képviselő-testület a 
101/2002. (VI.27.) számú határozatával fogadott el. E koncepció 2004-ben felülvizsgálatra 
került. A Képviselő-testület akkor a 102/2004. (V.20.) számú határozatával újabb 
célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyekben figyelemmel volt az Európai Uniós csatlakozás 
tényére, továbbá az ifjúság, különösen a középiskolás korosztály esélyegyenlőtlenségének 
kiküszöbölésére teendő intézkedések megtételére. Ezt követen 2008-ban került újra 
felülvizsgálatra a gyermek és ifjúságpolitikai koncepció, amelyet a Képviselő-testület a 
295/2008. (XI.26.) számú határozatával fogadott el. A felülvizsgálatot indokolttá tette a 
társadalmi környezet jelentős megváltozása, az ifjúsági korosztályt érintő munkaerő-piaci, 
szociális és egyéb körülményekben bekövetkezett jelentős változások. Így egy alapjaiban új, 
széleskörű helyzetelemzésen és helyi társadalmi egyeztetésen nyugvó koncepció készült. 2013-
ban az eltelt 5 év, valamint a magyar társadalom életében, ennek nyomán a helyi társadalmi 
életben is tapasztalható változások időszerűvé tették a Koncepció felülvizsgálatát. A célunk a 
Balassagyarmaton élő fiatalok életének és véleményének a feltérképezése volt, hogy 
elkészíthessük a „Balassagyarmat Számít Rád” című fiatalokat városban maradásra, 
ideköltözésre ösztönző programunkat. Ennek első lépcsőjeként Balassagyarmat Város 
Önkormányzata úgy gondolta, hogy még 2013-ban megalkotott egy minden eddiginél 
kidolgozottabb, helyi ifjúságvédelmi koncepciót, amely az aktivitást, a szolidaritást, az 
együttműködést és az együtt-gondolkodást kívánta ötvözni magában. A koncepció 



megszületését segítő együttműködés és együtt-gondolkodás érdekében 2013. május 14-ére 
Ifjúsági Kerekasztal ülést hívtunk össze a Városháza dísztermébe. Ezen az ülésen részt vettek 
a város vezetői mellett többek között a balassagyarmati székhelyű diák- és ifjúsági szervezetek 
vezetői, a helyi általános és középiskolák diákbizottságának elnökei, az iskolák ifjúságvédelmi 
feladatainak felelősei, a diákbizottságok munkáját segítő pedagógusok, a történelmi egyházak 
vezetői, a balassagyarmati sport és kulturális intézmények vezetői, a Balassagyarmati 
Rendőrkapitányság vezetője és ifjúsági referense. Az azóta eltelt több, mint öt év indokolttá, 
szükségessé tette a cselekvési terv felülvizsgálatát.  
 
Önkormányzatunk sikeres pályázatával 200 millió Ft összegű támogatást nyert el az Emberi 
Erőforrás Operatív Program keretében megjelent Esély Otthon megnevezésű felhívás 
keretében. A felhívás célja a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá 
az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok 
képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és 
helyben egzisztenciát, családot alapítani. Ennek érdekében a támogatásból a 16-35 év közötti 
fiatalok számára munkaszerzési, életvezetési tréningeket szervezünk, ösztöndíjprogramot 
indítunk, rendezvényeket tartunk, valamint 11 db önkormányzati bérlakást újítottunk fel. A 
teljes pályázati program 42 hónapon keresztül tart (természetesen egyes elemei rövidebb 
időszakra szólnak). 

 
A pályázat keretében az önkormányzat lakhatási célú támogatást, illetve ösztönzőket is 
biztosít a fiatalok számára. E támogatásokból, illetve ösztönzőkből részesülő fiatalok szintén 
közvetlenül bevonásra kerültek a cselekvési terv elkészítésében. A pályázó célkitűzése 
továbbá, hogy a program elfogadását követően támogatásban vagy ösztönzőben részesülő 
fiatalok is bevonásra kerüljenek a program felülvizsgálatába. 
A jelen helyzetet feltáró vizsgálat - hasonlóan a 2008-ban elkészítetthez - fókuszában a 
balassagyarmati fiatalok álltak. Az adatgyűjtésre az eddigi papír alapú és internetes felmérés 
helyett csak online felmérést alkalmaztunk a Balassagyarmat Városháza facebook oldalon. 
Célunk volt, hogy a vizsgálat kulcspontját jelentő kérdőív részletes legyen, a fiatalok életének 
lehetőleg minél több szegmensét lefedje, így biztosabb és pontosabb indikátorokat adjon. 
Továbbá azért, hogy az elmúlt évek tendenciáit is vizsgálni tudjuk a kérdőív az előző 
vizsgálatok során is mért kérdéseket is tartalmazta. A kérdőívet 144 fő töltötte is, ezen 
kérdőívek feldolgozásával készítettük el a helyzetelemzést. A vizsgálat hasonlóan folyt a 2008-
as és 2013-as korábbi felmérésünkhöz. 2008-ban még nem készült online felmérés, 2013-ban 
online felületen 59 fiatal élt a felmérés kitöltésének lehetőségével. A merítés az online 
felületen minden korosztályban nagyobb volt az öt évvel ezelőttinél. Megállapítható, hogy 
tendenciáiban hasonló eredményeket mutatott ez a felmérés is a korábbival. A mérési adatok 
alapján városi szinten is kimutathatók azok a tendenciák, amelyek országosan, sőt globálisan 
jellemzőek a XXI. század fiataljaira. A mai kor gyermeke tovább őrzi meg gyermekstátuszát, 
ebből kifolyólag a tanulmányokra fordított idő megnőtt, a munkaerő-piacra való kilépés 
időpontja kitolódott, a fiatalok később vállnak eltartottból keresővé, a szülői támogatás 
mértéke még a húszas éveik közepén járóknál is jelentős. Ugyanakkor szerencsére mind a 
családalapítás, mind a gyermekvállalás akarata nem romlott az elmúlt öt esztendőben.  

 
c) A jövőben is arra törekszik az Önkormányzat, hogy a Balassagyarmatra és térségére jellemző, 

az ifjúság, a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődését hátrányosan befolyásoló, azt 
veszélyeztető helyzetet minél mélyebben sikerüljön feltárni annak érdekében, hogy a 
leghatékonyabb intézkedéseket legyünk képesek foganatosítani. Meggyőződésem, hogy a 
gyermekek védelme érdekében a helyi társadalom valamennyi, az ifjúsággal napi kapcsolatban 
lévő szereplőjének egységes fellépése, összehangolt tevékenysége lehet csak eredményes.  

 
d) Népesség növelő program Balassagyarmaton 

Balassagyarmat Város Önkormányzata a nagycsaládosok támogatása, a gyermekvállalás 
ösztönzése, továbbá a városban történő hosszú távú letelepedések elősegítése, illetőleg a 
település népességmegtartó képességének növelése érdekében Balassagyarmat Város területén 
ingyenes építési telket biztosít (térítésmentesen ad tulajdonba építési telket) lakás építése 
céljából. Minden település alapját a népesség megtartása, illetve növelése jelenti. Az 



Önkormányzatunk legfontosabb célja, ami alá rendelődik a közszolgáltatások, a közterületek 
fejlesztése vagy a közvagyon gyarapítása, a gazdasági erőforrásokkal való gondos gazdálkodás. 
Ugyanakkor Európát, hazánkat, a régiót és Nógrád megyét jellemző kedvezőtlen demográfiai 
változások – csökkenő 0-14 éves korosztály, elöregedő népesség – ellen szükséges direkt 
lépéseket is tenni, ezt szolgálja Balassagyarmaton a családbarát Népességnövelő program. Az 
intézkedéseknek hat pillére van: 
- kelengyepénz minden megszülető gyermeknek (nettó 70eFt) 
- tanulmányi ösztöndíjak (Bursa, felsőoktatási, egészségügyi szakmacsoport) 
- intézményhálózat fejlesztése (iskolák, tanuszoda, sportcsarnok) 
- első lakáshoz jutók támogatása (kamatmentes kölcsön) + meglévő gyermekek után vissza 
nem térítendő támogatás (vissza nem térítendő támogatást csak az igényelhet, aki 
kamatmentes kölcsön iránti kérelmet benyújt 
- ingyenes és kedvező árú építési telkek biztosítása családok számára (ingyenes építési 
telkek: Vak Bottyán utca, és Újkóvár, a város területén lévő kedvező árú építési telkek: Török 
Ignác utca, Springa dombon az új iskola mögött,)   
- társasházépítő program (Rákóczi út eleje, Bercsényi 2., Rákóczi 25-27.) 
Minden egyébként már elindított pillér folyamatos fejlesztést igényel. Az önkormányzat 2015. 
decemberében az építési telkek biztosítása terén lépett előre: 15 db ingyenes (630-800m2 
közötti) építési telket biztosított legalább 2 gyermeket vállaló családok részére. A telkek 
kiosztásának elbírálásakor előnyt élveznek a már legalább két gyermekkel rendelkezők, illetve 
a városba más településekről beköltözni szándékozó családok. A nemzeti kormány legutóbb 
hozott családtámogatási programjaihoz illesztve összességében ez a program már óriási 
lehetőséget jelentenek a gyermekvállalás ösztönzésére, a többgyermekes családok 
betelepítésére, ill. városban tartására. 
 

A népességmegtartó törekvés újabb pillérrel egészült ki a városban 
  
Az „Esély- otthon - Balassagyarmaton” - EFOP-1.2.11-16-2017-00068 projekttel elnyert 200 
M Ft-os támogatást, mely több részből tevődik össze. Egyik része a Képviselő-testület által kiírt 
pályázat, melynek elnevezése: „Esély- otthon - Balassagyarmaton” ösztöndíj pályázat. 
A Képviselő-testület az „Esély otthon – Balassagyarmaton” ösztöndíjról szóló 2/2018. (I.27.) 
önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdetett a város jövője szempontjából értékes 
végzettséggel rendelkezők - elsősorban szociálisan rászorult vagy hátrányos helyzetű - személyek 
városba történő letelepedésének támogatására. Az Önkormányzat vállalja, hogy meghatározott 
időtartamra ösztöndíjat folyósít a pályázaton nyertes, itt letelepedni kívánó fiatal szakemberek 
számára. Ezzel az a célunk, hogy a balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatók 
ösztönzésével egyidejűleg a város lakosságmegtartó erejét növelje, a szakemberek szellemi 
tőkéjüket Balassagyarmatra visszatérve, vagy itt letelepedve a város fejlődése érdekében 
kamatoztassák.  
 
A Pályázattal elnyerhető támogatás: minimum 20.000.-Ft/hó maximum 100.000.-Ft/hó. Az 
ösztöndíj maximum 12 hónapon keresztül folyósítható.  
2018. évben 8 fiatal támogatása került megítélésre az ösztöndíjprogram keretén belül, összesen 
9.600.000.-Ft összegben.  
2019. évben 20 fiatal támogatása került megítélésre az ösztöndíjprogram keretén belül, összesen 
24.000.000.-Ft összegben.  
2020. évben 7 fiatal támogatása került megítélésre az ösztöndíjprogram keretén belül, összesen 
8.400.000.-Ft összegben. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata „A védőnői szolgálat fejlesztése Balassagyarmaton” - 
TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00014 projekt keretén belül közel 50 M Ft összegű támogatást nyert a 
védőnői szolgálat fejlesztésére. A beruházás keretében a mintegy 275 m2 nagyságú épület teljes 
körű felújítása, illetve irodabútorok, szakmai és egyéb eszközök kerültek beszerzésre. A fejlesztés 
során megvalósult: a nyílászárók részleges cseréje, külső oldali homlokzati és lábazati hőszigetelés, 
födémszerkezet hőszigetelése, építőmesteri és szakipari, épületgépészeti, valamint elektromos 
rendszer korszerűsítése, komplex és infokommunikációs akadálymentesítés.  
 



A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása „Szociális alapszolgáltatás fejlesztése 
Balassagyarmaton” - TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00012 projekt keretén belül közel 100 M Ft 
összegű támogatást nyert szociális szolgáltató központ kialakítására. A felújítás rész a külső tér, 
udvar felújítását tartalmazta akadálymentes parkoló kialakítását, kerítés építését, parkosítást. Az 
átalakítás rész nettó 138,95 m2 alapterületű helyiségeket érintett. Ennek keretében az épület 
délkeleti részén épült meg az új épületrész alápincézve, illetve tetőtér beépítéssel. A tervezettek 
szerint a mindenki által használható helyiségek a földszinten kerültek kialakításra, míg a tetőtérbe 
a dolgozókat kiszolgáló helyiségek kerültek. A pincei részen gépészeti helyiség és kertibútor tároló 
kapott helyet. A fejlesztés során a közösségi célú funkciókat ellátó, ügyfélforgalmat lebonyolító 
épületrész tekintetében megvalósult az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének az elérési 
útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő projektarányos 
akadály-mentesítése, illetve személygépkocsi és kerékpárok beszerzése.  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a „Mini-bölcsőde kialakítása”- TOP-1.4.1-19-NG1-2019-
00017 projekt keretén belül 49.9 M Ft összegű támogatást nyert bölcsődei csoportszoba 
kialakítására. A megnövekedett bölcsődei férőhely igények következtében az Áchim utcában 
található Városi Bölcsőde épületének bővítése nem megoldható, ezért a bölcsődei csoportbővítés 
a balassagyarmati Központi Óvoda Cseperedő Tagóvodájában kerül megvalósításra 1 db 
bölcsődei csoportszoba létrehozásával. Külön átadó-átvevő helyiség, konyha és mosdó is 
kialakításra kerül. A pályázati támogatás összege fedezetet nyújt a csoportszoba, a konyha és az 
udvar a kisgyermekek számára megfelelő eszközök beszerzéséhez.  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra kiírt pályázati felhíváson 30 M Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült házi gyermekorvosi rendelők fejlesztése érdekében. A két gyermek háziorvosi 
rendelőnek helyet adó helyiségek teljes felújítása, belső átalakítása, nyílászárók cseréje, a fűtési 
rendszer korszerűsítése, elektromos hálózat felújítása került megvalósításra. A rendelők 
bejáratának akadálymentes megközelítésére rámpa kiépítése történt.  
 
E feladatok maradéktalan elvégzése természetesen bizonyos pénzügyi források meglétét igényli, 
amelyek között a központi költségvetés által az önkormányzatokhoz juttatott javak említendők, 
de ezek kiegészítéséhez elengedhetetlen a civil szféra számára megnyíló pályázati lehetőségek 
kiaknázása is. 
 
6.  Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése 
 
Közös érdek, hogy a gyermekekkel, az ifjúsággal kapcsolatban lévő minden érintett 
együttműködésével valósuljanak meg a gyermekvédelmi feladatok. Ebben kiemelkedő szerep 
juthat az elmúlt évek során megalakult és az előző években is intenzíven tevékenykedő civil 
szervezeteknek, egyesületeknek, akik a felmerülő problémák vonatkozásban a prevenciós 
lépésekkel tehetnek a legtöbbet az ügy érdekében. Közvetetten gyermekvédelmi-gyermekjóléti 
célokat szolgálnak azok a civil szervezetek, amelyek a szabadidő hasznos eltöltésére adnak 
lehetőséget és jelentenek mintát a fiatalok számára. A sport, a művészeti tevékenységek 
egészséges életre nevelnek, értékeket közvetítenek, közösségformáló szerepet is betöltenek, így 
elmondható, hogy a prevenció (megelőzés) fontos elemei.  
 
 
Az Egészségvédők Egyesülete az egyik legnagyobb múltra visszatekintő civil szerveződés a 
településen. Fő tevékenysége az egészségmegőrzés eszmeiségének terjesztése. Az Egyesület 
összefogja az egészségvédelemben feladatot vállalókat. Megteremti a munkájukhoz szükséges 
működési feltételeket. Egészséges táplálkozást elősegítő árubemutatókkal, ételkóstolókkal, 
vetélkedőkkel, mozgás és egyéniségfejlesztő gyakorlatokkal népszerűsít.  Az Egyesület kapcsolatot 
tart a város és vonzáskörzete egészségügyi szerveivel, segítséget nyújt azok betegségmegelőző 
munkájukhoz. Az Egyesület segíteni kívánja a város kulturális életét az egészségkultúra 
terjesztésével. Az önkormányzattal együttműködve több mint 30 éve végzik tevékenységüket. A 
töretlen munka annak a jele, hogy nem lankad az érdeklődés az Egyesület rendezvényei iránt és 
változatlanul több mint 160 a regisztrált tagságuk. A fiatal nemzedék számára utat mutatnak az 



egészséges életre nevelés terén. Fontos közösségi szolgálatot tesz az egyesület a mozgásra való 
nevelésben a gyerekek és fiatalok körében is. Fentieken túl folyamatosan figyelemmel kísérik 
Nógrád megye lakosságának demográfiai és népegészségügyi mutatóit, minden alkalmat 
megragadnak arra, hogy minél szélesebb rétegeket tájékoztassanak a megye népegészségügyi 
helyzetéről. 
 
 
Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének helyi 
szervezete az ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület, 2005 évben alakult, és azóta is, 
egyre nagyobb szerepet vállal az értelmi fogyatékos gyermekek, felnőttek és családjaik egyenjogú 
és társadalmi befogadásának igényével indokolt érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelme 
társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, 
szociális biztonságuk, esélyegyenlőségük megvalósítása, rehabilitációjuk biztosítása érdekében. 
Tevékenységük az egész megyére kiterjed. Kiemelt fontossággal bírnak a normalizáció és 
integráció elveinek való megfelelés, a szociális hátrányok csökkentése a hátrányos helyzetű 
csoportok problémaköreivel foglalkozás. Egyesületük közel 23 évig szervezetként működött, 
majd átalakult egyesületté, amelynek alapkoncepciója az érdekérvényesítés maradt: az értelmi 
fogyatékossággal élők öntevékenységeinek, önrendelkezési lehetőségeinek, önmegvalósításainak 
elősegítése. Azonban az egyesület munkája, új konkrét célokkal, feladatokkal és tartalommal 
egészült ki. Az egyesület céljaiba és tevékenységi körébe szervesen illeszkedik a 2006-tól 
balassagyarmati (Rákóczi út 66. – Bobula Ház) székhellyel működő támogatószolgálat, mint 
szociális alapszolgáltatás. A támogatószolgáltatás célja és feladata a fogyatékkal élő emberek és 
családjuk részére – szociális szakemberekkel – segítő speciális szolgáltatás (személyi segítés, 
szállítás) nyújtása. Szolgáltatásaikkal a fogyatékossággal élő társaink szükségleteihez igazodva: 
komplex ellátásokat biztosítanak. Céljuk és feladatuk a megyében élő valamennyi 
fogyatékossággal élő személy és azok családjainak segítése, a mellettük történő szakmai kiállás 
folytonosságának biztosítása. 
 
 
A Gondoskodás Közhasznú Egyesület az országban az elsők között városunkban alakult meg. 
Fő tevékenységük a településen élő elesett családok, gyermekek felkutatása, számukra széleskörű 
segítségnyújtás, a szociális ellátórendszer hiányosságainak pótlása, információ nyújtás az Egyesület 
látókörébe került, de önhibájukból a szociális hálón kívül rekedt egyének támogatása. A 
Gondoskodás Közhasznú Egyesület 2003. februári alakulása óta fő célként a személyre szóló 
segítségnyújtást, a gyermekek egészségének megőrzését szem előtt tartva működik. A munkát 
önkéntes hálózat és a mindenkori pályázati lehetőségektől függő 2-24 számú főállású munkatárs 
végzi balassagyarmati intézmények, cégek, magánszemélyek, jó szándékú adományozók 
támogatásával. Évek óta önkénteseikkel sikeres karácsonyi adománygyűjtő akciót szerveznek, 
esetenként több mint 200 család részére tudnak saját gyűjtésből komoly, több ezer forintos tartós 
élelmiszereket tartalmazó ajándékcsomagokat eljuttatni. A csomagokat kiegészítik az általános 
iskolás gyerekek által adományozott játékokkal, mesekönyvekkel. 12 éve minden nyáron 
szerveznek a 6-14 éves korosztály részére több hetes életmód tábort. A tábor célja, hogy 
gyerekeknek megmutassák egy természetközeli, egészségesebb életmód lehetőségét, segítsék a 
nyári szünidő értelmes eltöltését. A programban szerepelnek étkezési és környezetvédelmi 
ismeretek, kézműves foglalkozások, vadász-és íjászbemutató. Népviseletekkel és néptánccal 
ismerkednek, de bepillanthatnak a hagyományos állattartási szokásokba is. A családok segítése 
mellett fontos céljuk a munkanélküli egyének személyes segítése komplex munkaerőpiaci 
programok keretében. A szolgáltatások finanszírozása érdekében folyamatosan pályáznak, és a 
támogatott projektek révén már több mint 10 éve nyújtanak ingyenes szolgáltatásokat a dolgozni 
akaró embereknek. Vásárolt szolgáltatás keretében a munkaügyi rendszer ügyfeleit segítik 
tanácsadással, mentorálással és információnyújtással. Már 2005 óta egyik alapvető tevékenységük 
a megváltozott munkaképességű személyek önálló kenyérkeresethez segítése. A Balassagyarmati 
irodában már 15 éve folyamatosan nyújtanak ingyenes foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást. A 
Védőháló a családokért projekt keretében „Gondoskodással a családokért” címmel valósítottak 
meg programot. Céljuk a fiatalok családi életre nevelése, a gyermeknevelés segítése, és a 
generációk közötti együttműködés erősítése volt. 2017. és 2019. között kiscsoportos 
tanácsadásokon, csoportos foglalkozásokon, workshopokon és családi közösségépítő 



programokon 75 alkalommal, 1071 résztvevő részére nyújtottak szolgáltatást. A program során 
együttműködtek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Balassagyarmati Balassi Bálint 
Gimnáziummal, a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Technikum és 
Szakképző Iskolával, a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert 
Technikumával, a város összes óvodájával, a Szent Erzsébet Idősek Otthonával, a helyi 
önkormányzattal és a Járási Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával. Az Egyesület az 
önkéntes munkában szerzett 17 éves tapasztalatát hasznosítva, célként tűzte ki azt, hogy a város 
középiskolás diákjaival megismertetik az önkéntes munka szépségét, hasznosságát, vállaljak a 
rendszeres és alkalomszerű önkéntes munkák szervezését, koordinálását. A diákok előzetes 
érdeklődésének felmérése alapján a gyermekekkel és idősekkel való foglalkozás területén tervezik 
az önkéntes munkákat, mely egybe esik a szervezet tevékenységi körével. Helyi igényeket 
szolgálnak, példát nyújtanak a tisztességes civil szerveződések szükségességére. Az egyesület 
önkéntes tevékenységeinek fenntartásához elengedhetetlen a jó szándékú magánszemélyek, a helyi 
vállalkozások, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzatának segítsége. 
 
Az Egészségesebb Nemzedékekért Egyesület célja Nógrád megyében, valamint határon túl – 
Felvidéken – élő fogyatékos gyermekek részére a rehabilitáció, az akadálymentesség és az egyenlő 
esélyű hozzáférés megteremtése, valamint annak megvalósításában történő közreműködés. Az 
Egyesület ezen általános célokon belül prioritásként kezeli a fogyatékos gyermekek társadalmi el- 
és befogadását támogató fejlesztések, szemlélet formáló programok indítását, a korai fejlesztés 
(sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése is) megvalósítását, a tartós ápolásra- gondozásra 
szoruló gyermekek otthonmaradását elősegítő szolgáltatási környezet kialakítását, a köznevelési 
integráció és az inkluzív nevelés szakmai támogatását. Az Egyesület kiemelt célja, hogy a 
térségben – országosan és külföldről is elérhető- korai fejlesztéshez kapcsolódó, modern 
metodikával rendelkező, minél komplexebb fejlesztő, terápiás központot hozzon létre. Hosszabb 
távú cél, hogy a fejlesztő központra építve a sajátos nevelési igényű óvodás és tanköteles korú 
gyermekek fejlesztési, nevelési folyamatába az Egyesület bekapcsolódjon. Ebbéli tevékenységük 
során a rászorultsági elv minél teljesebb körű érvényre juttatását – fiskális lehetőségeik 
függvényében - szándékoznak realizálni. Az Egészségesebb Nemzedékekért Egyesület a LéleKzet 
Alapítvánnyal kötött együttműködés alapján 2020. évben, az Alapítvány által bérletként biztosított 
Deák Ferenc utca 10 szám alatti ingatlanban kezdte meg a tényleges működését. Az ingatlan 4 
foglalkoztató helyiséggel, akadály mentesített mellékhelyiséggel szolgálja ki a fejlesztési igényeket. 
Az objektumban dolgozók számára külön főző konyha, vizesblokk áll rendelkezésre. Az épület 
belső kialakítása, valamint infrastruktúrája a funkció kielégítéséhez kötött, modern; így méltó 
környezetet teremt a gyermekek, és a dolgozók számára is.  Egyelőre a járványügyi korlátozások 
miatt, és azok szabta keretek között kettő fejlesztő tart egyéni és csoportos foglalkozásokat (a 
veszélyhelyzetbeli tiltások miatt többszöri leállásokkal, és újrakezdésekkel tagoltan). A helyiségek 
kihasználása érdekében szívességi használatként Életmód Labornak is helyt adnak, mely 
tevékenység kapcsolódik az egészségesebb nemzedékek kialakításához fűződő célkitűzésükhöz. A 
fejlesztő tevékenység ellátásához szükséges eszközöket az Egyesület támogatásokból, valamint 
pályázatokból finanszírozza; mostanra már elmondhatják, hogy megfelelő és színes szakmai 
munkát lehetővé tevő fejlesztő tárgyaik vannak, minden terem teljes kapacitással működtethető 
lesz. Balassagyarmat Város Önkormányzata lehetővé tette –támogatása révén- az udvar jelentős 
részének szilárd burkolattal ellátását, valamint támogatta a HACS pályázatukat, melyben 
közösségi tér, akadálymentes játszótér, és épület hőszigetelés elkészítését, létrehozását tervezik. A 
teljes körű tevékenység ellátása érdekében több társadalmi, civil szervezettel kötöttek 
együttműködési megállapodást, valamint részt vettek 2020. évben a járványügyi gyűjtések 
lebonyolításában is. 
 
 
A „Kicsi vagyok én” Közhasznú Alapítvány tevékenységével 1997 óta részese az értékteremtés 
és az értékteremtés generációk között zajló folyamatának. Rendszeresen módszertani segítséggel, 
rendhagyó programokkal támogatja a vonzáskörzetünkben lévő oktatási és nevelési 
intézményeket. Tematikus és történeti játszóházakat, kézműves foglalkozásokat tartanak, családi 
programokat szerveznek. A társadalom folyamatosan, újonnan jelentkező közösségi igényeit, 
szükségleteit figyelembe véve a tízen túli fiatalság számára önismereti foglalkozássorozatot 
szerveznek.  Több megyei, országos és határ menti fesztivál, verseny, gálaműsor társszervezője. 



Tevékenységi köre kiterjed az egyetemes, a magyar, a kisebbségi és a helyi kultúra 
megismertetésére. Ennek okán 2006-tól Örökség Kulturális Műhely címmel minden évben 
ismeretterjesztő előadássorozatot szervez, 2018-ban útjára indították az Életszépítő című 
workshopot, melynek alkalmain különböző tudományterületek jeles képviselőinek előadásaival 
találkozhatott vonzáskörzetünk minden generációja. A helyi alkotók, kutatók munkájának, 
eredményeinek másokkal való megismertetését is fontos céljának tekintik. Térségi kapcsolataik 
szélesedtek, különösen a szomszédos Szlovákiával alakultak új, ígéretesnek mondható partneri 
viszonyaik. Lakóhelyünk, Nógrád megye határ menti térség, mely közismerten a nehéz 
megélhetési feltételeiről ismert térsége Európának. Tevékenységük által az integrációs 
kölcsönösség jegyében egyaránt megszólítja a cigány, és a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő 
családokat, de a határon túli palóc-magyar közösségek megtartó erejének táplálása is fontos 
törekvésük. 2020-ban a pandémia ellenére is nagy igyekezettel végezték munkájukat. 
Szolgáltatásaikat, ismeretterjesztő előadásaikat, kézműves foglalkozásaikat, rendezvényeiket, 
programjaikat mintegy 2600 ember javára fordították. 
 
 
A Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület 28 település Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatainak, roma civil szervezeteinek, települési képviselőinek összefogásával jött létre. 
Az egyesület hátrányos helyzetű emberek, családok támogatását, képzését, felemelkedését, 
életkörülményeinek javítását tekinti céljának. Az Egyesület mélyen elkötelezett a megyében élő 
roma lakosság felemelkedése iránt, de lényegében ernyőszervezetként képviseli a hátrányos 
helyzetű személyeket, családokat, nemi, etnikai, vallási, meggyőződési, fogyatékossági, vagy 
életkorbeli hovatartozástól függetlenül. Az „Önkéntes akarok lenni” projektjük keretén belül 
szervezetük Önkéntes Ponttá vált. Nagy hangsúlyt fektettek az önkéntesség népszerűsítése, a 
roma és hátrányos helyzetű emberek, családok bevonására és aktivizálására, az őket körülvevő 
környezet társadalmi munkában történő rendben tartására, valamint adománygyűjtő-rendszer 
kialakításával a rászoruló családok megsegítésére. Fontosnak tartják, hogy minden évben az 
Ipolyerdő Zrt-vel együttműködve tűzifa adományokat juttatnak el a rászoruló családok részére. 
Programjaik tapasztalataira építve az egyesület fontosnak tartja a fiatalok oktató, nevelő szándékú 
életvezetését, készségeik, képességeik céltudatos fejlesztését, érdeklődési körük kitágítását. 
 
 
A Bosco Szent János Szalézi Plébánia fontos szerepet tölt be a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásában. 1999 óta működik a kéthetes Oratóriumi nyári tábor a Szalézi Egyházközösség 
felügyeletével Balassagyarmaton. A kezdetekben csak néhány gyermek vett részt rajta, de ez a 
létszám folyamatosan emelkedik. A tábor létszáma a COVID előtti időszakban már elérte a 230-
250 főt is. A tábor vezetője a mindenkori Szalézi Plébánia plébánosa. Animátorok segítik a 
plébános munkáját, akiknek feladata a gyermekek részére programok megszervezése, kitalálása és 
lebonyolítása. Az ún. kisanimátorok segítségével 2-2 fős csoportvezetői feladatokat is betöltenek. 
Az elmúlt években (természetesen a legutolsó esztendő kivételével) - már szokásosnak 
tekinthetően - 7 és 15 év közötti gyermekek táboroztatása valósult meg. A gyermekek jó része 
hátrányos helyzetű családból jelentkezik. A táborban minden vezető, illetve fiatal- és felnőtt segítő 
természetesen önkéntesen van jelen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül; és így koordinálva a 
tábort, hogy a gyermekek értékes és értelmes időtöltése a kor kihívásaira adott válaszként mind 
szellemi, mind pedig lelki téren is gyümölcsöző legyen. Az elmúlt év COVID-járványhelyzete 
sajnos meghiúsította a jelenléti táborok megtartását, de új lehetőségeket kínált a virtuális téren 
keresztül! Különböző formákban, játékos feladatokkal igyekeztek a segítők fenntartani-, illetve 
megerősíteni azt a köteléket és kötődést, ami „béke időben” alakulhatott ki köztük, és a rájuk 
bízottak közt! A vezetők a plébánia diakónusával, valamint a helyi önkéntesek és a pedagógusok 
vezetésével eltöltött nyári, valamint 2019-től már az őszi táborok alkalmával tehát valódi, 
tartalmas, értékközpontú alternatívát kínálnak az érdeklődő gyermekek számára, csökkentve 
ezáltal mind a számítógép előtt- mind pedig az utcán céltalanul ücsörgők vagy sokszor csellengők 
számát. 
 
6.  Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése 
 



A cívil szervezetek tevékenysége a 2020-as évben – szintén a korona vírus járvány 
következtében – nem jellemző. A részleges kijárási tilalom és további központi intézkedések 
miatt kulturális és sport tevékenységek rendezése nem volt engedélyezett.  Teljes passzivitás 
volt a jellemző a fennálló társadalmi helyzet miatt.  
A nyári folyamán azonban - a 2020. június 18-áig hatályban lévő veszélyhelyzet feloldását 
követően - már lehetőség volt a tematikus gyermektáborok megrendezésére 
Balassagyarmaton. A gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító táborok sok család 
számára valódi segítséget jelentettek a hosszú, csaknem 11 hetes nyári szünidő alatt. A város 
civil közössége e téren is aktív szerepet vállalt, így a gyerekek érdeklődése, 
sporttevékenysége, kreativitása alapján többféle tábor közül választhattak a szülők. A Városi 
Bölcsőde és a Központi Óvoda az egész nyár folyamán működött, így a kisebb gyermekek 
elhelyezése is megoldható volt, ha a szülőknek a korábbi évekhez képest kevesebb szabadság 
állt a rendelkezésére. 
Az Erzsébet táborok állami támogatással, a köznevelési intézményrendszer 
infrastruktúrájára és erőforrásaira építve, egész nyáron ingyenesen elérhetőek voltak az 
iskoláskorú gyermekek számára. A táborozás e formájának megszervezésében a 
Balassagyarmati Tankerületi Központ vállalt oroszlánrészt. A táborok székhelye a város 
négy állami fenntartású általános iskolája volt.  
Önkormányzati fenntartású intézményeink közül a Madách Imre Városi Könyvtár, valamint 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ is tartott a tevékenyégi köréhez illő, kreatív tábort. 
A Könyvtár „Nyár a betűtengerben” elnevezéssel egy hétig tizenhat, 1-2. osztályos kisdiáknak 
tarott szórakoztató programokat. A Művelődési Központ 40 főnek, két turnusban városi 
kalandtábort szervezett.  
A városi civilek, alapítványok, sport- és kulturális egyesületek működése a nyári 
hónapokban sem állt meg. Több balassagyarmati sportegyesület az utánpótlás-nevelés, az 
egészséges életmód és az egészségtudatos gondolkodás jegyében felkarolta a fiatal 
korosztályt és programokat szervezett számukra. Ilyen volt például a TALENT SE egész 
nyáron átívelő úszótábora, kéthetes atlétikai tábora vagy a Balassa SE kézilabda tábora a 
junior, az U10-es, U11-es, U13-as korosztályok számára. A nagyobbak bentlakásos táborban 
erősödtek és töltődtek fel a Balaton partján tartott edzőtáborban, a kisebbek számára 
Balassagyarmaton tartottak edzéseket és levezető programokat. Szintén a mozgás szeretete 
és a közösségi együttlét volt a mozgatórugója a Ronin SE karatetárborának, a Vitalitás SE 
tánctáborának, a Balassagyarmati Sport Club és a BSE Palóc Farkasok foci- és 
élménytáborának.  
A Lamenda Alapítvány negyven gyermek számára nyújtott változatos programokat, sport és 
kreatív foglalkozásokat. A Vadóka Egyesület néptánctábort tartott a művelődési 
központban, a Balassagyarmati Tenisz Egyesület nyári teniszoktatást szervezett gyerekek 
számára. A Természettudományos Élményközpont szintén a fiatalok nyári bázis volt, ahol 
négy héten keresztül 82 fő ismerkedhetett meg a tudomány és technika világával játékos 
formában, ismeretterjesztő előadásokon keresztül, kirándulásokkal, alkotó programokkal 
tarkítva a mindennapokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. számú melléklet 

Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

2020 évi, szakmai munkájáról 

Balassagyarmat 

Balassagyarmat város Önkormányzata 1998. augusztus 1-től biztosítja lakosainak a 
gyermekjóléti szolgáltatást, az 1997.évi  XXXI. törvénynek megfelelően. (Gyermekvédelmi 
Törvény). Nem önálló intézményt hozott létre, hanem a Gazdasági Műszaki ellátó Szervezet 
(továbbiakban: GAMESZ) keretén belül működtette, önálló szakmai egységként a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.  
Balassagyarmat város Önkormányzata 1999. decemberétől a családsegítés is kötelező 
feladata lett az önkormányzatunknak, amely szintén a GAMESZ-hoz lett integrálva. 
Munkáltatói jogok, gazdasági ügyek a GAMESZ igazgatójának hatáskörébe tartoztak. A 
munkáltató maximálisan biztosította a törvényben előírt szakmai önállóságunkat. 
2010-ben a gyermekjóléti szolgáltatás, és a családsegítés a Balassagyarmati Többcélú 
Kistérségi társulás által felvállalt feladatok közé tartozott. A feladatok ellátására, mikro-
körzetek jöttek létre, melyek közül városunk a Balassagyarmat- Patvarc-Ipolyszög mikro-
körzetben volt található. Három önkormányzat, társulás keretén belül biztosította ezt a 
szolgáltatást. Szolgálatunk ezen a három területen végezte a gyermekjóléti és családsegítő 
feladatokat. Szervezetileg továbbra is a GAMESZ keretén belül működtünk önálló szervezeti 
egységként.  
A 2013-as év októbere változást hozott szolgálatunk életében. Balassagyarmat, Patvarc, 
Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás keretén belül működtünk 
tovább. A három önkormányzat által fönntartott társulás lett szolgálatunk munkáltatója. 
Társulás elnöke az Ipolyszögi Önkormányzat polgármestere volt. 
Szolgálatunk feladata bővült, a szociális étkeztetést is mi biztosítottuk. 
A gyermekvédelemi rendszerben, 2016. január 1-én bekövetkezett törvényi változások 
(1997.évi XXXI. törv, valamint a 15/1998 évi NMr. 1993.évi III.törv és az I/2000.évi NMr.) 
miatt, a Balassagyarmat Járás székhelyén működő Család és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Család- és Gyermekjóléti Központtá alakult, melyet, a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata hozott létre.  
Balassagyarmat város Önkormányzata 2016. január 1-től a GAMESZ-hez integráltan, két 
szervezeti egységet hozott létre, Család- és Gyermekjóléti Központot és Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatot. 
 A két intézményegység szervezeti és szakmai szempontból önálló. (GYvt. 40§(1a). 
Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti 
szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a 
családsegítés (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. 
2019. februárjától az intézmény új helyre költözött, Balassagyarmat Város Önkormányzat 
épületébe (Balassagyarmat, Rákóczi út 12/B). 
A Család- és Gyermekjóléti Központot, amely a Balassagyarmati járás településein (29 
település, 39900 fő) lát el, a szükségleteknek megfelelően, a gyermekvédelmi gondoskodás 
keretébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódó feladatokon túl, önálló és csoportos 
speciálisszolgáltatásokat, programokat végez: 

- Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéshez 
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. (védelembe vétel, 
ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbevétel kezdeményezése egyéb hatósági 
intézkedések kezdeményezése, szükség esetén szociális segítő tevékenység.) Ez a 
tevékenység teszi ki a munkán nagy részét. 



- Utcai és lakótelepi szociális munka (prevenció, csoport foglalkozások, stb.), ahol a 
település elrendezése ezt szükségessé teszi. 2020-ban nem volt ilyen tevékenységünk. 

- Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti telefonos szolgálat (krízis helyzet esetén 
hívható telefonos segítség nyújtás). Az év minden napján igénybevehető szolgáltatás. 

- Pszichológiai tanácsadás:   
A gyermekekkel való foglalkozás nagyon sokszor a családjaikkal való foglalkozást is 
jelentik, hiszen a gyermek a családjában él, a problémákat a szülők nélkül megoldani 
nem lehet, előzőekben leírtaknak megfelelően a gyerek a tünethordozó, a jelző, hogy 
baj van a családban. 
Többször együtt dolgozik a családsegítő, az esetmenedzser vagy az óvodai iskolai 
szociális segítő, a pszichológussal, hiszen ők is kezdeményezhetik az ilyen jellegű 
segítségnyújtást. Azonban ezt a szolgáltatást az egyedül álló, felnőttek is igénybe 
vehetik. 
 

- Jogi tanácsadás: 2020 évben ez a szolgáltatás nem volt elérhető. 
- Kapcsolattartási ügyelet:  

Folyamatos növekedés mondható, azoknak a családoknak a száma, akiknél a szülők, 
illetve szülők és nagyszülők közötti konfliktus olyan nagy, hogy a gyermekkel való 
kapcsolattartást a Bíróság vagy a Gyámhivatal, felügyelten vagy anélkül egy 
semleges helyre, szabályozta. Ez a szolgáltatás is átkerült a Központhoz. A felügyelt 
kapcsolattartást, az esetmenedzserek és a családsegítők biztosítják. A Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ által közösen használt 
csoport szoba túlterheltsége miatt, sajnos csak a havi egy alkalmas találkozást tudjuk 
biztosítani a gyermekek számára. 

Mivel a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ egy kliens 
szobát használ, emiatt szobánk állandóan leterhelt. Így a munkanapok során nehezen tudjuk 
biztosítani a kliensekkel való személyes beszélgetések zártságát, valamint a problémás 
esetekben az esetmegbeszélések és esetkonferenciák megtartását. 
Nagy szükségünk lenne emiatt a két intézményegységnek, külön kliens szobára! 

 
- Kórházi szociális munka (a kórházi ápolás alatt, különösen a gyermekosztály, 

szülészet, pszichiátriai osztályon észlelt szociális problémák jelzése). 
- Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok 

számára. A szolgálatok telefonon, email-ben és az esetmenedzserekkel való 
személyes találkozások alkalmával kérhetik a szakmai segítséget, ha problémájuk 
támad, az esetkezelések, családsegítések kapcsán. 

- Koordinálja az ellátási területén működő szolgálatok jelzőrendszerrel kapcsolatos 
feladatait és szükség esetén szakmai támogatást nyújt. 

- Óvodai és iskolai szociális tevékenységet folytat a járás területén található óvodákban 
és iskolákban.  
2020-ban a nyári szünetben sikerült a Nógrád Megyei Rendőr Főkapitánysággal 
közösen megszervezni és lebonyolítani, - a Belügyminisztérium és a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács által támogatott BM-20-P-0013 számú pályázat keretében- a” 

Biztonság mindenhol mindenkor” című projekt során, a felzárkózó települések iskolás 
tanulói részére megtartásra kerülő nyári napközis bűnmegelőzési tábort, 
Érsekvadkerten.  
Balassagyarmaton Természettudományi tábort szerveztünk a balassagyarmati 
Természettudományos Élményközponttal közösen, balassagyarmati és a környékbeli 
települések (Herencsény, Mohora, Magyarnándor, Szügy, becske) általános iskolai 
tanulói számára. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
munkáját egy szakmai vezető irányítja. 

A Család- és Gyermekjóléti Központnál, a járás területén négy esetmenedzser, egy járási 
jelzőrendszeri tanácsadó, egy szociális asszisztens (közfoglalkoztatott) öt óvodai iskolai 



szociális segítő dolgozott teljes munkaidőben. A pszichológiai tanácsadást (havi 16 óra) 
megbízási szerződéssel látta el a pszichológus. 
 

Név Munkakör Végzettség 

Gúth Melinda szakmai vezető hittanár 
mentálhigiénés és 
szervzetfejlesztő szakember, 
tereptanár, pszichodráma 
asszisztens, családi és 
közösségi mediátor 

Beke Jenőné esetmenedzser óvodapedagógus, 
mentálhigiénés szakember 

Ispán Andrásné estemenedzser szociális munkás 

Véghné Mágnás Anikó esetmenedzser szociálpedagógus 

Ódorné Viktor Krisztina esetmenedzser szociális munkás, családi és 
közösségi mediátor 

Szabó Péter jelzőrendszeri tanácsadó szociálpedagógus 

Varga Lászlóné asszisztens  szociális asszisztens 

Pekáry László  pszichológus  pszichológus 

Maglódi Melinda szociálpedagógus óvodai, iskolai szociális 
segítő 

Oroszlán Istvánné szociálipedagógus óvodai, iskolai szociális 
segítő 

Kalmár Ildikó szociális menedzser óvodai, iskolai szociális 
segítő 

Kővári Diána szociálpedagógus óvodai, iskolai szociális 
segítő 

Vasas Éva szociálpedagógus óvodai, iskolai szociális 
segítő 

 
Az esetmenedzserek területi elosztása:  
- egy esetmenedzser: 8 település (Becske, Bercel, Csesztve, Galgaguta, Magyarnándor, 

Nógrádmarcal, Szügy, Patvarc), 6375+ 4014 (Balassagyarmat)= 10989 fő, 84 hatósági 
eljárás alatt álló gyermek. 

- egy esetmenedzser: 4 település (Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Érsekvadkert), 6917+4014 
(Balassagyarmat)= 10931 fő, 104 hatósági eljárás alatt álló gyermek. 

- egy esetmenedzser: 8 település, (Cserháthaláp, Cserhátsurány, Herencsény, Iliny, Mohora, 
Őrhalom, Szanda, Terény) 4913+ 4014 (Balassagyarmat)= 8927 fő, 70 hatósági eljárás alatt 
álló gyermek. 

- egy esetmenedzser 8 település, (Csitár, Hugyag, Debercsény, Ipolyszög, Ipolyvece, Patak, 
Szécsénke, Nógrádkövesd) 4558+4014 (Balassagyarmat)=8572 fő 85 hatósági eljárás alatt 
álló gyermek. 

A négy esetmenedzser Balassagyarmaton is lát el gondozási feladatokat, amiket az előbb 
felsorolt gondozott családok és gyermekek számai tartalmaznak. 
A jelzőrendszeri tanácsadó a járás egész területén látja el a feladatát. 
Az óvodai, iskolai szociális segítők, szintén a járás egész területén tevékenykednek. 
A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenysége 2020 évben: 
A Központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma. 
- speciális szolgáltatást 3823 fő. 
- esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők: 395 fő. 
Kapcsolattartási ügyeletet 28 alkalommal, 11fő vette igénybe. 
Kórházi szociális munka.  
Készenléti telefon az év minden napján működött, munkaidőn kívül és ünnepnapokon. 
Pszichológust 28 alkalommal, 12ember vette igénybe. 
Csoport munka, 452 alkalommal, 1300 ember vette igénybe. 



Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység: 698 alkalom, 3811 fő vette igénybe. 
Csoport munka: 28 alkalom, 10 fő. 
Hatósági intézkedésre 121 alkalommal tettünk javaslatot, ez 395 főt érintett.  
Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek és érintettek száma: 

Tevékenység Hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó tevékenységek 
száma 

Hatósági 
intézkedésekhez 
kapcsolódó érintettek 
száma: 

 

Szociális segítő tevékenység 395 258 

Esetkonferencia szervezése 
és azon való részvétel 

120 61 

Esetkonzultáció 404 263 

Esetmegbeszélés 339 185 

Egyéni gondozási, nevelési 
terv készítése 

133 92 

Első védelembe vételi 
tárgyaláson való részvétel 

48 50 

Felülvizsgálati tárgyaláson 
való részvétel, nevelésbe 
vétel 

32 33 

Felülvizsgálati tárgyaláson 
való részvétel, védelembe 
vétel 

65 75 

Elhelyezési értekezleten ill. 
tárgyaláson való részvétel 

10 11 

Családlátogatás 1818 308 

Környezettanulmány 
elkészítésében való 
közreműködés 

55 51 

Környezettanulmány 
elkészítése önállóan 

38 50 

Egyéb 44 24 

Összesen 3501 1461 

 
A Család és Gyermekjóléti Központ az elmúlt évben 4 laptopot kapott 540 000 Ft értékben, 
ami a 2021 évben bevezetésre kerülő új GYVR rendszer működtetéséhez szükséges. 
 
A másik szervezeti egység, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:  

Az ellátási területünk: Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög településekre terjed ki. 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát a rá vonatkozó hatályos törvények és 
rendeletek alapján látja el. (1997.évi XXXI. törv, valamint a 15/1998 évi NMr. 1993.évi 
III.törv és az I/2000.évi NMr.). 
 
„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.” (Gyvt.39§(1). 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése érdekében 

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 



b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok 
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

d) a szabadidős programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről. 

(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
iskolai szociális munkát biztosíthat. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozását, 

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

c) kezdeményezni 
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén 

személyes közreműködéssel is segíteni, 
cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, 
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, 
 
 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. 

 
 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata még, az ellátási területén közreműködik a 
kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében 
természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.  
2017 decemberében kezdődött, RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakaszában, a rászoruló 
személyek számára természetbeni juttatás biztosítása keretében, a településen 25 család 
kapott csomagot. 
 
Családban történő nevelés elősegítése. 
Az erre irányuló munka kiterjed Balassagyarmaton élő minden 18. életévét be nem töltött 
gyermekre, fiatalra.  A gyermekjóléti szolgálat kliense a gyermek-azonban szerves része a 
családnak, ahol él.  
Ezért fontos a rendszerszemlélet alkalmazása a szociális segítő munkákban, hiszen az a 
közeg, ahol a gyermek nevelkedik, hatással van rá. A munkánk középpontjában a gyermek 
áll – Mi az Ő érdeke? 
A kapcsolattartási problémáknál is ezt kell szem előtt tartanunk, nem a szülők érdekeit 
képviselni, hanem a gyermekét. 
Szolgálatunk mindenki számára elérhető volt. Személyesen vagy telefonon kereshettek meg 
ügyfeleink. Fogadónapot minden kolléga tart, amit a gondozott családok ismernek. 



Csütörtökön a szolgálatunknál nincs fogadóóra, ilyenkor telefonon elérhetőek vagyunk. Ezt 
a napot közös megbeszélésekre, adminisztrációs munka végzésére szánjuk.  
 
A hozzánk forduló klienseknek tájékoztatása  
A Szolgálatunkhoz forduló felnőtteket és gyermekeket tájékoztatjuk, a gyermeki jogokról, 
pénzbeli, természetbeni támogatás lehetőségeiről. A támogatásokhoz való hozzájutás 
lehetőségeiről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, mentálhigiénés szolgáltatás, adományok 
a rászorulóknak, ( ruha, bútor, stb.). A Család- és Gyermekjóléti Központnál (pszichológiai 
és jogi tanácsadás), illetve más szolgáltatóknál lévő lehetőségekről (pl. egészségügyi 
szolgáltatók, nevelési tanácsadó stb.) és ezekhez való hozzájutásról. 
A különböző támogatások igényléséhez, rendelkezünk megfelelő adatlapokkal, kérelmekkel, 
aminek kitöltésében segítséget nyújtanak a családsegítők. 
Az Internet elérhetőségünk lehetővé teszi, hogy szinte naprakész információval tudjunk 
szolgálni a hozzánk forduló klienseknek. Ha nem is azonnal, de családsegítőink mindig 
megkeresik a kért információt. 
Sokan fordulnak hozzánk, különböző támogatások igénylésével kapcsolatban. Kollégáim 
készségesen állnak rendelkezésre a hozzánk fordulóknak.  

 
Jó kapcsolatot tartunk a gyermekjogi képviselővel, irányítottunk már hozzá szülőket, 
gyermekeket. 
Személyes megbeszélésekre- más területről- mindig helyet biztosítunk a gyermekjogi 
képviselőnek. Szükség esetén kikérjük tanácsát, véleményét. 
 
Tanácsadás:  
2016. január 1-től a szociális és gyermekvédelemi rendszer megreformálásával, a törvény 
alkotónak az volt a szándéka, hogy a kis településeken élő gyermekek és felnőttek is 
elérhessenek olyan szolgáltatásokat, amik addig a távolság, vagy pénz hiányában nem voltak 
hozzáférhetők. Így a pszichológiai tanácsadás is a Család- és Gyermekjóléti Központnál 
érhető el, a járás területén élőknek.  
 
Válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása:  
 
 A jelzőrendszer tagjai közül a védőnők azok, akik a gyermeket váró szülőkkel a kezdet 
kezdetétől kapcsolatban állnak. Leggyakrabban az Ő jelzésük alapján szerzünk tudomást 
szociális válsághelyzetben lévő várandós anyáról, esetleg az anya keres meg minket. 
Előfordult, hogy a már kliensként kapcsolatban álló nő került ebbe a helyzetbe. Közös 
családlátogatással, a probléma közös megbeszélésével- feladatok megosztásával 
hatékonyabban tudunk segíteni. Feladatot vállalunk a baba fogadásához szükséges dolgok 
megteremtésében. Adományok- bébi ruhák gyűjtése, babakocsi, kiságy juttatása a 
rászorulóknak. (Sajnos raktározási lehetőségünk nincs.) 
Amennyiben szükséges kezdeményezzük a gyermek átmeneti gondozását, a gyermek és az 
anya együtt való elhelyezését a törvénynek megfelelően.  
A kórházi szociális munka kötelező feladata a Család- és Gyermekjóléti Központnak. 
Balassagyarmaton a Dr Kenessey Albert Kórházban jól kiépített a szociális ellátórendszer. A 
problémák észlelésekor, a kórház védőnője, szociális munkása tájékoztatja és együtt dolgozik 
a probléma megoldása érdekében a központtal. Amennyiben a szolgálat területén élő 
anyáról és gyermekéről, vagy felnőtről van szó, a szolgálat családsegítője is bekapcsolódik a 
szociális segítő tevékenységbe. 
 
Egyéb tevékenység: 
Szolgálatunk dolgozói továbbra is aktívan részt vesznek adományok gyűjtésében és 
annak szétosztásában. 
 
Családsegítés (1993.évi III.törvény 64§): 
 
A családsegítés keretében biztosunk: 



- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást:  
szakképzet munkatársaink, a szociális segítő munka keretében, életvezetési tanácsadással, 
segítő beszélgetéssel segítik a rászorultakat. A mentálhigiénés tanácsadást a Központhoz 
irányítva két munkatársunk el tudja végezni. 
 

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást folyamatosan megszervezik 
családsegítőink, felkutatva a lehetőségeket (internet, személyes kapcsolatokon keresztül) 

- egyéni és csoportos készségfejlesztést, (csoport foglalkozások szervezése, 
ünnepkörökhöz kapcsoltan) 

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel, és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, A speciális problémák megoldására 
a klienseknek megszervezik, más szolgáltatók által biztosított tanácsadásokat, szolgáltatások 
igénybe vételét, támogatásokhoz való hozzájutást. (Támogató szolgálat, pszichiátria 
foglalkoztatója, segélyszervezetek támogatásai stb.) 

- A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik 
a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program 
keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött 
elosztásában. 
 
Ilyen adományosztás az elmúlt évben a Máltai Szeretet Szolgálat, a Katolikus Karitász 
segítségével történt A Katolikus Karitász sok családunknál anyagi támogatást is tudott 
nyújtani krízishelyzet esetén. Ezek pénzbeli támogatások voltak, amik, közvetlenül a 
szolgáltatókhoz kerültek utalásra. 
Folyamatosan érkeznek a város lakosaitól, civil szervezeteitől adományok, (ruha, játék, 
bútor), amelyekkel segítjük a hozzánk fordulókat. Tapasztalatunk, hogy olyan családok is 
igénybe veszik, akik eddig nem fordultak meg szolgálatunknál. Sajnos raktározási 
lehetőségünk nincs. Ezért ezt, az új helyünkre költözés óta, csak korlátozottan tudjuk 
biztosítani. 
 
Veszélyeztetés megelőzésére irányuló munkánk: 
 
A megelőzés érdekében feladatunk egy észlelő és jelző rendszer működtetése, amely 
lehetővé teszi, a veszélyeztető tényezők időben történő felismerését, az okok feltárását, hogy 
a veszélyeztetettség családsegítői munkával megszüntethető legyen, legalább is ne mélyüljön 
el. 
A jelzőrendszer működik mind a három településen. Mindenki megteszi a maga területén, 
amit kell, de vannak olyan helyzetek, amikor csak közösen lehet egy- egy problémát 
megoldani.  Ebben is meg van továbbra is mindenkinek a feladata, csak most már közösen 
megbeszélve, a feladatokat megosztva dolgozunk a gyermek veszélyeztetettségének 
megszüntetése érdekében. A közös munka nem alá – fölérendeltséget jelent, a gyermekjóléti 
szolgálatnak koordináló szerepe van a munka összehangolásában. 2020-ban sok esetben 
tartottunk esetmegbeszéléseket a családot körülvevő szakemberek bevonásával, valamint 
esetkonferenciákat a családbevonásával. Az a tapasztalatunk és a visszajelzések, hogy a 
szakemberek nagyon hasznosnak tartják ezt a munkaformát. A csoportmunka, megosztja a 
terheket és a feladatokat is. 
 
 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egyik fontos feladata a helyi szintű jelzőrendszer 
működtetése. A törvény által előírt 6 szakmaközi megbeszélést és az éves jelzőrendszeri 
tanácskozást megtartjuk. Évek óta jó tapasztalat, hogy igen nagy számban vesznek részt a 
gyermekekkel foglalkozó szakemberek ezeken a megbeszéléseken. Ennek köszönhető a napi 
kapcsolat, a problémák időben való jelzés és a közös gondolkodás ezek megoldásán (közös 
családlátogatások, esetmegbeszélések, esetkonferenciák). 
 



 
A jelzőrendszer tagjainak jelzési kötelezettséget ír elő a törvény. 
 Mi ezt a jelzést írásban kértük, de fogadtunk telefonon is jelzéseket. A Gyvt. előírja, hogy a 
szóban megtett jelzéseket, három napon belül, írásban is meg kell tenni. Erre minden esetben 
felhívjuk a figyelmet. 
A jelzés alapján vesszük fel a kapcsolatot a családdal, sokszor a jelzővel együtt, hiszen őket 
ismerik. Ilyenkor családlátogatás után közösen döntünk a további teendőkről. 
Visszajelző adatlapon tájékoztatjuk a jelzésadót, a családdal való kapcsolat felvétel 
eredményességéről, a családgondozó személyéről. 
A szolgálat egyik fő feladata, a szociális segítő tevékenység mellett, a prevenció lenne.  
 
Személyi feltételek: 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál négy családsegítő dolgozik és a szociális asszisztensi 
feladatokat a központ szociális asszisztense látja el. 
Balassagyarmat területén mind a négy fő gondoz családokat. Két fő heti 1 munkanapot 
Ipolyszögön és egy fő családsegítő, heti 1 napot Patvarcon dolgozik.  
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az új törvényi rendelkezések értelmében alapellátásban 
gondozza és szociális segítő tevékenységet folytat a szolgáltatást igénybe vevő családoknál. 
Illetve hatósági intézkedéssel érintett gyermekek esetében a gondozási-nevelési tervben 
meghatározott feladatokat végzi. 
 

Név munkakör végzettség 

Németh Zita Családsegítő, 
Balassagyarmat,  

szociálpedagógus 

Kmetyné Zagyi Ildikó családsegítő 
Balassagyarmat, Ipolyszög 

szociálpedagógus 

 
Ónodi Margaréta 
 

Családgondozó 
Balassagyarmat, Ipolyszög 

Szociális munkás 

Rubik Réka 
 
 

Családgondozó, 
jelzőrendszeri felelős 
Balassagyarmat, Patvarc 

szociálpedagógus 

 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás 2020 évi tevékenysége Balassagyarmaton:  
 
- 2020 évben, összesen 335 fő gondozását végezte, ami 131 családot jelentett. 
- Ezen felül 49 fő, 43családból egyszeri szolgáltatást vett igénybe. 
-  

Jelzések száma: Balassagyarmat 
 
Egészségügyi szolgáltató 16 

 Ebből (01-ből): védőnői jelzés 12 

 Közoktatási intézmény 57 

 Rendőrség 9 

 Ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelet:3 

 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 3 

 Állampolgár 4 

 Összesen :92 
A jelzések 44 személyt érintettek. 
 
A törvény által előírt 6 szakmaközi megbeszélést és az éves jelzőrendszeri tanácskozást 
megtartottuk.  

A pandémia idején a munkatársak segítették a közoktatási intézményeket abban, hogy az 
anyagilag nehezebb helyzetben lévő családok gyerekei is részt tudjanak venni a tanulásban. 
Igyekeztek felkutatni olyan támogatókat, akik segítségükre tudtak lenni ezeknek a 



családoknak. Ahol nem volt a digitális oktatásra eszköz vagy tudás, a családsegítők, az 
iskolákkal együttműködve, igyekeztek visszajuttatni az intézményekbe a megírt házi 
feladatokat. A tanintézmények által elérhetetlen tanulók megkeresésében is tevékeny részt 
vállaltak. Az óvodai, iskolai szociális segítők, a digitális térben tartották a kapcsolatot a 
tanulókkal. Ezek kisebb csoport beszélgetések voltak, egyéni segítséget nyújtva a 
gyermekeknek, pedagógusoknak, ebben a mentálisan is megterhelő időszakban.  
A munkatársak vállalták, hogy telefonon segítséget nyújtanak, az azt igénylőknek, 
segítőbeszélgetés formájában. Tapasztalták, hogy ilyenkor a meghallgatás, a jó szó nagyon 
sokat segít.  
Jellemző probléma volt munkánk során, az iskolai hiányzás, az elhanyagolás, kapcsolati 
konfliktusok. Ezek száma, a járvány ideje alatt kis mértékben növekedett. Az összezártság, a 
családoknál a gyermekek tanulásának megoldása is sok esetben problémát jelentett. 
A szociális és gyermekvédelem területén dolgozók kötelező továbbképzésén folyamatosan 
részt veszünk. Minden dolgozónk fontosnak érzi a szakmai fejlődést. Ezen a területen a 
munkaeszközünk a saját személyiségünk, amelyet, karban kell tartani, a nagy mértékű 
mentális megterhelés miatt.  
A szupervíziót a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival együtt tudjuk 
biztosítani. A szupervízió biztosítását a Gyermekvédelmi törvény írja elő. 
Minden olyan ingyenes képzést, kihasználunk, ahol szakmailag fejlődhetünk. A szakmai 
személyiségünk karbantartása, képzések igénybevétele kötelező számunkra, ugyanis, ha 
valaki nem teljesíti az előírt kredit pontok megszerzését nem alkalmazható tovább a 
munkájában. 
Szolgálatunk terepként szolgál a szociális és gyermekvédelmi területen tanulóknak.      
(Főiskolások, OKJ-képzések, középiskolák stb). Rendszeresen vannak nálunk gyakornokok. 
 
Tárgyi feltételek. 
 
Továbbra is nagyon lényeges szempont munkánkban, hogy a hozzánk forduló kliensekkel 
nyugodt körülmények között tudjunk beszélgetni. Nem mindegy az első benyomás. A 
hozzánk forduló klienseknek érezniük kell, hogy bízhatnak bennünk, odafigyelünk rájuk, 
mindig van időnk meghallgatni Őket. 
Egy kliens szoba biztosított a Központ és a Szolgálat kliensei részére, ahol az interjúk, a 
bizalmas beszélgetések, a pszichológiai szolgáltatás folynak. 2014-től folyamatosan nő a 
felügyelt kapcsolattartások száma, amit a Bíróság és a Járási Gyámhivatal által kijelölve, 
Család és Gyermekjóléti Központ biztosít a családoknak, gyermekeknek. Így a kliens szoba 
kihasználtsága maximális. Ezért a kapcsolattartások időpontjának meghatározásánál havi 
egyszer egy órát tudunk biztosítani, ami a családon belüli kapcsolatok helyreállításához és 
megerősítéséhez kevés. A kapcsolattartások ideje alatt, a családsegítők a kliensekkel való 
személyes beszélgetésre, kiszorulnak ebből a helységből. Az esetmegbeszélések és 
esetkonferenciák megnövekedett száma is nagyon lefoglalja ezt a helységet. Szükség lenne 
egy külön kliens szobára a Szolgálat számára. A Gyermekvédelmi és a Szociális törvény 
egyre több feladatot rendel a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatokhoz, ami a 
szükséges szakemberek számának növekedését jelenti. 
Az irodahelységek szűkössége az évben jelentkező pandémia során is megnövekedett 
szervezést igényelt, a szociális szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. 
 
A szolgálat gondozási tevékenysége Balassagyarmaton 
 
Szolgálatunknál 288 embert gondoztunk, ebből 116 kiskorú, akik 143 családban éltek.  
A családsegítői munka jelzésre indul, vagy a kliens kér segítséget. 2016-tól a családsegítést 
és a gyermekjóléti szolgálatást egy szolgáltató végzi. Visszaesett a csak családsegítést igénylő 
kliensek száma. 
Tapasztalatunk, hogy a felajánlott segítséget (jelzés vagy megkeresésre is) elfogadják és 
együttműködnek a családsegítővel (együttműködési nyilatkozatot írnak alá a szülők, 
amennyiben a gyermek életkora lehetővé teszi úgy ő is.). Az önkéntesen igénybe vett 
segítség nyújtás elfogadása hatékonyabb, mint ha hatóság kötelezné a szülőket vagy 



gyermeket az együttműködésre. Sok múlik a családsegítő személyén, hogy hogyan tudja 
elfogadtatni magát a klienssel, kialakul-e az a bizalmi légkör, ami ebben a munkában 
elengedhetetlen. 
Fontos a másik elfogadása, hiszen a családgondozásban partnernek kell tekinteni a klienst. 
Bízni kell abban, hogy ő is tud és akar is változni, változtatni. Amennyiben az 
együttműködés nem jön létre, úgy a gyermek, védelembe vételével kötelezhető a szülő a 
közös munkára. Munkánk során az alapellátásban való gondozásra törekszünk, hiszen a 
szülő, gyermek motiváltsága nagymértékben elősegíti a sikeres gondozást. 
Védelembe vett gyermekek közül 50 órás iskolahiányzás miatt volt a legtöbb, valamint 
bűncselekmények elkövetése miatt. Több szülőnél nyomós érv volt az iskolai támogatás 
megszüntetése. 19 védelembe vett gyermeket gondoztunk. Kiemelésre a családból, az elmúlt 
évben 1 alkalommal került sor.  
 Mint már említettem, a családgondozó a pszichológus segítségét is igénybe veszi, ha 
szüksége van a gyermeknek vagy a szülőnek rá.  
Nevelésbe vételre, csak a legsúlyosabb esetekben kerül sor. Erre az intézkedésre is már a 
Központ esetmenedzsere teszi meg a javaslatot, az esetkonferencián, a többi szakemberrel és 
a családdal közösen meghozott döntés alapján. 
Szakmai tevékenység 

Sorszám Megnevezés Szakmai 
tevékenységek 
halmozott száma 

Szolgáltatásban 
részesülők 
száma 

1 Információ nyújtás 654 249 

2 Segítőbeszélgetés 254 176 

3 Tanácsadás 304 193 

4 Ügyintézéshez segítségnyújtás 461 176 

5 Konfliktuskezelés 50 45 

6 Kríziskezelés 3 19 

7 Közvetítés ellátásokhoz való 
hozzáféréshez- pénzbeli 

90 115 

8 Közvetítés ellátásokhoz való 
hozzáféréshez- természetbeni 

326 25 

9 Közvetítés másik szolgáltatáshoz 30 31 

10 ebből- átmeneti gondozás   

11 Közvetítés Család- és Gyermekjóléti 
Központhoz 

20 84 

12 Esetkonferencia 110 32 

13 Esetmegbeszélés 112 55 

14 Esetkonzultáció 120 49 

15 Szakmaközi megbeszélés 6  

16 Szociális és mentálhigiénés csoport 
munka 

  

17 Egyéni és csoportos készségfejlesztés   

18 Közösségfejlesztés   

19 Környezettanulmány elkészítésében 
való közreműködés 

17 45 

20 Családlátogatás 340 167 

21 Adományközvetítés 82 155 

22 Hátralékkezelési tanácsadás   

23 Munkavállalási, pályaválasztási 
tanácsadás 

  

24 Nevelési, oktatási intézmény 
gyermekvédelmi feladatainak segítése 

7 7 

24 Összesen: 2680 1623 

 
 
 



 
Kezelt problémák típusai a veszélyeztetettség okai  
 
A kliensek adósság problémáinak, vagy anyagi problémának megoldásában többször 
segítségünkre volt a Váci Egyházmegyei Karitász.  
Adományokat ajánlott fel több civil szervezet, melyeknek a rászorulókhoz való 
kijuttatásában segítségükre voltunk. (Karitász, Vöröskereszt, Segítő Kezek Alapítvány)  
Kiemelném még a szülői konfliktus, gyermekláthatási problémákat. Többször vettünk részt 
Bírósági tárgyaláson ilyen ügyben. Az a tapasztalatunk, hogy megnövekedett ezeknek a 
problémáknak a száma és nehézsége is.  
Gyermeknevelési, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek, magatartászavar, 
teljesítmény zavar, iskola - szülő konfliktus, szülők, család életvitele, szülői elhanyagolás, 
szenvedély betegségek. 
Családjából kiemelt gyermek családjának gondozása: 
 
Szolgálatunk nyilvántartásában az évben 20 gyermek volt településen szakellátásban. 
Ezek a családok a közeljövőben nem tudják gyermekeiket otthonukba visszafogadni. Azt 
minden szülőben erősítjük, hogy a gyermekének szüksége van rá, ha nem is tudja ő nevelni, 
de a kapcsolatuk nagyon fontos gyermekei számára. Vannak közülük olyan gyermekek, akik 
rendszeresen otthon töltik az iskolai szünetek egy részét. Ahhoz viszont, hogy végleg haza 
kerüljenek a szülőknek több mindent meg kellene tenniük, ami elengedhetetlen a gyermek 
fogadásához. 
Minden szülővel (akivel tudjuk) tartjuk a kapcsolatot, ha egy kis remény van arra, hogy 
gyermekeit tudja nevelni, minden segítséget igyekszünk megadni számára, hiszen munkánk 
lényege az, hogy a gyermekek családjukban nevelkedhessenek. 
Több szakellátásban lévő gyermeknek nálunk van a szülői kapcsolattartása. Továbbra is jó a 
kapcsolatunk a szakellátásban dolgozó kollégákkal. 
A gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának biztosítása. 
 
Balassagyarmat város minden gyermek számára biztosít napközbeni ellátást.  
Bölcsődei ellátás van városunkban. Hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermek 
esetében, lehetőség van arra, hogy nem dolgozó szülők gyermeke is elhelyezést kapjon a 
bölcsödében. A gyermek rendszeres étkeztetése, vele való foglalkozás, így fejlődése is jobban 
biztosított ezzel az elhelyezéssel. Indokolt esetben szoktunk ezzel élni- együttműködve a 
Bölcsőde vezetőjével. Jelenleg négy gondozott gyermekünk veszi ezt igénybe 
A nagyobb gyermekek részére óvodai elhelyezés, iskolai napközi igénybevételével oldja meg 
városunk a napközbeni ellátást. 
Az iskolás gyermekeknél a nyári szünetekbe nem megoldott ez az ellátás, hiszen nem 
minden dolgozó szülőnek van segítsége, hogy Ő nyugodtan dolgozhasson. 
Különböző nyári táborok lehetőségét biztosítják az iskolák, egyházi táborok, Művelődési 
Ház által szervezett táborok, egyesület szervezésében működtetett tábor stb. A legtöbbért 
fizetni kell, amit nem mindenki engedhet meg magának. 
 
Átmeneti gondozás:  
Ez az elhelyezési forma is kötelező feladata az önkormányzatunknak, igaz nem csak a 
szülőnek kell térítési díjat fizetnie, hanem az önkormányzatnak is.  
Nagyobb gyermeket átmeneti elhelyezésére a Vöröskereszt által működtetett családok 
átmeneti otthona a megoldás, ( ha van hely), ami Baglyasalján található. Jó személyes 
kapcsolatnak köszönhetően általában minden segítséget megad az otthon.  
Az anyaszállókra való bekerülés, az intézmények kevés száma és a telítettség miatt, csak 
hosszabb idő elteltével oldható meg.  
A bántalmazott személyeknek az Országos Kríziskezelő És Információs Telefonszolgálaton 
keresztül tudunk elhelyezést találni, kb 24 órán belül, krízisotthonba való férőhely 
biztosítanak, ahová saját magának kell eljutnia a bántalmazottnak. Ezeknek az otthonoknak a 
helye, a szolgálat számára is titkos.  



A 2012 évben létrehozott elmúlt évben létrehozott országos TEVADMIN-nak elnevezett 
nyilvántartási rendszerbe eleget teszünk jelentési kötelezettségünknek, amelyen keresztül 
látható, hogy melyik kliens milyen szolgáltatást vesz igénybe. Ide napi jelentési 
kötelezettségünk van.  
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatás bejegyzése, ideiglenes hatályú. A 
határozatlan idejű bejegyzés feltétele, a szakmai létszám irányszámai és létszámminimum 
normái.  
 
Jelenleg a Család- és Gyermekjóléti Központnál dolgozó esetmenedzser/tanácsadó száma 5 
fő, ami a járás létszámára vetítve (40 000 fő), kevés. Az előírt norma 7000 fő/esetmenedzser. 
Az év során többször írtunk ki esetmenedzseri állást, azonban jelentkező nem volt az állásra.  
 
 
Balassagyarmat, 2021. május.10. 
 
 

Gúth Melinda 
szakmai vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


