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A gyermekjóléti  szolgálatok 
munkatársai  egyebek  között  az 
iskoláztatási  támogatás  felfüg-
gesztésének  gyakorlati  alkalma-
zásáról,  valamint  a  szolgálatok 
tevékenységében  várható  válto-
zásokról  hallgattak  meg  beszá-
molót, majd  interaktív beszélge-
tést folytattak a készülő Nemzeti 
szociálpolitikai  koncepcióról. 
A megyei tanácskozás résztvevő-
it Ferencz Dóra, Érd város jegyző-
je köszöntötte, aki hangsúlyozta, 
tekintettel  arra,  hogy  települé-
sünk lakosságának igen alacsony 
az  átlagéletkora,  az önkormány-

zat  nagy  súlyt  fektet  a  gyerme-
kek  ellátásának  biztosítására. 
Hozzátette:  óriási  feladat  hárul 
a  szakintézményekre,  amikor 
a  családoknak  segítséget  nyúj-
tanak  ahhoz,  hogy  valamennyi 
gyermek  fizikai,  mentális  és 
pszichikai  fejlődése  megoldott 
legyen. Érd nem véletlenül nyer-
te  el  a  Családbarát  Város  címet, 
ami nem csak kitüntetés a város-
vezetés számára, hanem felelős-
ség  is  egyben, hogy megfeleljen 
mindazoknak  az  elvárásoknak, 
amelyek a felnövekvő nemzedék 
fejlődését  segítik.  Bereiné Petrik 

Mária,  az  érdi  Módszertani 
Gyermekjóléti  Központ  vezetője 
a szakmai találkozó házigazdája-
ként  üdvözölte  a megjelenteket, 
majd miután  röviden  beszámolt 
a  központ  eddigi  tevékenységé-
ről és a következő időszak terve-
iről, Hajnal Renáta,  a  gyermek-
jóléti  szolgáltatás  szakterületi 
referense  ismertette  az  iskoláz-
tatási  támogatás  felfüggeszté-
sének  gyakorlati  alkalmazását 
érintő  tapasztalatokat.  Több 
mint  nyolcszáz  gyermekjóléti 
szolgálat mûködik az országban, 
de  ennél  többre  lenne  szükség 
– mondta  az  előadó,  hozzátéve, 
hogy 2006 óta növekszik a gyer-
mekjóléti  szolgálatban  gondo-
zott gyermekek száma,  ráadásul 
2000-től  a  kétszeresére  gyara-
podott  azon  gyermekek  aránya, 
akik  anyagi  nehézségek  miatt 
kerülnek  a  szolgálat  látókörébe. 
Hajnal  Renáta  az  iskoláztatási 
támogatás felfüggesztésének gya-
korlati alkalmazásáról elmondta, 
sajnálatos,  hogy  egyes  iskolák 
még mindig nincsenek tisztában 
azzal,  hogy  valójában mi  a  sze-
repük és kötelezettségük, hiszen 
még most  is  előfordul,  hogy  túl 
későn  érkezik  a  jelzés,  ha  gond 
van  az  igazolatlan  hiányzások-
kal.  Már  a  tanuló  első  hiányzá-
sairól szólni kellene a szülőnek, 
és ha az  igazolatlan órák száma 
eléri  a  10-et,  a  jegyzőt  is  értesí-
teni  kell  az  oktatási  intézmény-
nek. Ezekre a lépésekre azért van 
szükség, mert ekkor még a folya-
mat  megállítható,  és  meg  lehet 
előzni, hogy a hiányzások száma 
elérje  az  50  igazolatlan  tanítási 
óraszámot,  ami  már  indokolja 
az  eseti  gondnok  kijelölését  és 
a  családi  pótlék  folyósításának 
részbeni felfüggesztését.

Sidlovics Ferenc,  a  Nemzeti 
szociálpolitikai  koncepció  elő-
készítő  bizottságának  tagja  a 
szakmai  találkozó  folytatásában 
a gyermekjóléti szolgálatok tevé-
kenységében  várható  változá-
sokat  ismertette.  Hangsúlyozta, 
a  koncepció  kidolgozásakor  a 
kiszámíthatóság,  az  igazságos-
ság  és  az  aktiválás  alapelveit 
követték, és fontosnak tartották, 
hogy  a  segélyek  mellé  olyan 
szolgáltatás  is  társuljon,  amely 
segíti  a  rászorulókat  abban, 
hogy  kijussanak  abból  az  élet-
helyzetből,  amelybe  kerültek. 
Továbbá  a  program  kidolgozói 
fontosnak  látták  –  egy  úgyne-
vezett  vonalkódos  megoldással 
– a hátrányos megkülönböztetés 
felszámolását is. Ez a koncepció 
egyrészt  bevonja  a  családtago-
kat,  közeli  barátokat,  szomszé-
dokat,  ismerősöket,  másrészt 
bevonja a magán-gazdaságitársa-
ságokat  (például  idősotthonok, 
családi  napközik,  bölcsődék), 
harmadrészt a rászorulók ottho-
nához közeli szolgáltatást nyújt. 
A lényege,  hogy  a  rendelkezés-
re  álló,  egyre  szûkülő  anyagi 
keretet minél hatékonyabban és 
minél  igazságosabban  használ-
ják fel a szociális ágazatokban. 
A szakmai  tanácskozás  részt-

vevőinek  alkalmuk  volt  kötet-
len  beszélgetést  is  folytatni  a 
Nemzeti  szociálpolitikai  kon-
cepcióról, megtárgyalták a mód-
szertani  ellenőrzések  tapaszta-
latait, és egyéb aktuális szakmai 
kérdések is felmerültek, hiszen a 
gyermekjóléti  szolgálat  szakem-
bereinek  elsősorban  az  a  célja, 
hogy  minél  eredményesebben 
segítsék  a  rászoruló  gyermeke-
ket, illetve családokat. 
  Bálint Edit

Tanácskoztak a Pest megyei gyermekjóléti központok munkatársai 

Egyre nõ a gondozottak száma
Az utóbbi években, de különösen 2006 óta folyamato-
san növekszik a gyermekjóléti szolgálatoknál gondo-
zásba vett gyermekek száma, ami a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy egyre nagyobb azoknak a családoknak, 
illetve szülõknek az aránya, akik a gyermeknevelésben 
bármilyen okból kifolyólag külsõ segítségre szorulnak. 
Errõl Hajnal Renáta szakterületi referens számolt be 
az érdi Módszertani Gyermekjóléti Központ által szer-
vezett megyei szakmai tanácskozáson.

Bereiné Petrik Mária, az érdi Szociális Gondozó Központ Módszertani Gyer
mekjóléti Központ vezetõje házigazdaként köszöntötte a megjelenteket
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helyi társadalom

A nyári szünet ellenére hétfőn 
óvodába  vonultak  képvise-
lők  és  civil  szervezetek,  hogy 
megmentsék  azt.  A Kincses 
Óvoda  Harkály  tagóvodája 
került veszélybe, amelyet, úgy 
néz ki, elütött a vonat… 

A 20-30  Egyesület  szerint 
ez  tûrhetetlen,  az  állam  így 
nem bánhat el Érddel! Csőzik 
László elnök és Csengeri Attila 
alelnök  harcol  most  az  óvo-
dáért,  és  azt  szeretnék, ha  az 
egész város összefogna érte.
–  A Kelenföld–Tárnok  vas-

útvonal bővítése, a töltés szé-
lesítése költözésre ítéli az érdi 
Harkály  utcai  ovit,  amelynek 
az udvara csorbul, így szûkül 
az  intézmény  léttere,  ezáltal 
lehetetlenné válik a mûködése 
–  mondták.  –  A beruházást 
bonyolító Nemzeti Infrastruk-
túrafejlesztő  Zrt.  (NIF)  kifa-
rolt  abból  az  önkormányzat-
tal  2009-ben  kötött  megálla-
podásból, amely egy új óvoda 
megépítéséhez  szükséges 
–  ez  pedig  184  millió  forint 
összegû  kártalanításról  szólt, 
és kisajátítási eljárást indított, 
ami  már  csupán  hatvanmil-

lió  forintos  összeget  állapí-
tott  meg.  Ezt  az  érdi  önkor-
mányzat nem fogadta el, és a 
határozatot bíróságon  támad-
ta meg,  amely azonban hely-
benhagyta  a  Közigazgatási 
Hivatal  kártalanításról  szóló 
határozatát. 
Az állam tehát nem hajlandó 

megfizetni az új óvoda építésé-
nek költségeit, csupán a mos-
tani ingatlan árát kívánja meg-
téríteni,  és  a  20-30  Egyesület 
szerint  ez  tûrhetetlen.  Az 
állam  így  nem  bánhat  el 
Érddel, amelynek nincs annyi 
pénze, hogy új gyermekintéz-
ményt építsen segítség nélkül. 
Az  intézmény nem zárhat be, 
a közelben új, korszerû óvodá-
ra lenne szükség. 
A 20-30  Egyesület  a  követ-

kező  lépéseket  teszi  az  ügy-
ben,  tudtuk meg  az  elnöktől: 
levélben  fordulnak  a  nemze-
ti  fejlesztési  miniszterhez  és 
a  NIF  vezérigazgatójához, 
kérve  a  város  teljes  körû  kár-
talanítását,  ezenkívül  kérik  a 
fideszes  érdi  városvezetést, 
valamint  a  szintén  kormány-
párti országgyûlési képviselőt, 
lobbizzon  a  Fidesz-kormány-
nál,  hogy  ne  rövidítsék  meg 
városunkat, javasolják, hogy a 
jogerős  határozattal  szemben 
az önkormányzat nyújtson be 
jogszabálysértésre hivatkozás-
sal  felülvizsgálati  kérelmet  a 
Legfelsőbb  Bírósághoz,  s  ha 
minden  kötél  szakad,  szor-
galmazni  fogják,  hogy  a  civil 
ellenállás  valamennyi  törvé-
nyes és célszerû formáját ves-
sék  latba  az  óvoda  megmen-
téséért. 
A vonat pedig sebesen köze-

ledik, a héten már bontják az 
óvoda  udvarának  töltéshez 
közeli  részén  a  kerti  bútoro-
kat…
  Temesi László

Vonat üti el az óvodát?

Csõzik László elnök és Csengeri 
Attila alelnök a tájékoztatón
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