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Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről 
szóló javaslatot és az előterjesztés V. pontjában foglaltak alapján az alábbiak szerint határozza 
meg a következő időszak feladatait: 
 

1. Jövőre vonatkozó elvárások, célok, javaslatok 

A járványügyi helyzet adta lehetőségeknek megfelelően a 2021. év nyári szünetben a szolgálat 
és központ dolgozóinak közreműködésével napközis, illetve nyári táboroztatást kíván 
szervezni, a kormány által aktuálisan kihirdetésre kerülő pályázati lehetőségek segítségével.   
A jelzőrendszer működésének hatékonyságát a szolgálaton kívül, egyéb szabadidős 
programokban való részvétellel kívánjuk erősíteni. 
A járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára megrendezett havi szakmai 
megbeszéléseket a célzott igények és aktuális problémák témája köré kívánjuk szervezni, a 
jelzőrendszer hatékonyabb működése és a prevenció érdekében.  
Az elmúlt év tapasztalata alapján szükséges az on-line kommunikáció kiépítése, ami a 
jelzőrendszeri tagok közötti hatékony kommunikáció egyik elemeként fog szolgálni. A 
szakmaközi megbeszélések, havi megbeszélések szervezése a járványügyi helyzet miatt nem 
minden esetben tudott létrejönni, így a jövőben a kapcsolattartás ezen formája bevezetésre kerül 
az intézményben. Természetesen ehhez igény szerint a szolgálatok és minden jelzőrendszeri tag 
felé a szellemi segítséget biztosítjuk.  
Az adományozást a jövőben minél szélesebb körre kívánjuk kiterjeszteni úgy az adományozók, 
mint az abban részesükre vonatkozóan.  
Célunk, hogy a család-és gyermekjóléti szolgáltatás egyre inkább épüljön be a lakosság 
mindennapjaiba, mint egyfajta segítségnyújtás, figyelembe véve az egyéni igényeket és 
elvárásokat.  

 

2. Intézkedési terv célkitűzései: 

• Továbbra is közös családlátogatások a Család- és Gyermekjóléti Központ 
szakembereivel a családok együttműködésének hatékonyabbá tételének érdekében. 

• Az egészségügyi szolgáltatókkal és a rendőrséggel való együttműködés szorosabbá 
tétele. 

• Adományok tárolási problémájának megoldása a rászoruló családok érdekében. 
• Továbbra is hatékony és összehangolt munka végzése a jelzőrendszeri tagokkal. 

 



A településre vonatkozó célok elérése, és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának 
javítása érdekében tervezett lépések: 
• A jelenleg is jó és hatékony együttműködés megtartása a jelzőrendszeri tagokkal. 

• Preventív előadások szervezése a digitális eszközök megfelelő használatáról és a 
veszélyeinek megismertetéséről. 

• Szabadidős programokban való közös részvétel (kézműves foglalkozások, napközis 
táborok). Bekapcsolódás a helyi önkormányzati projektbe. 
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