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Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

Az előterjesztés SZMSZ-étól eltérő terjedelmét a közgyűlés elnöke engedélyezte.
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II.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat évente átfogó értékelést készít gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról, melyet a közgyűlés megtárgyal.
A megyei önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei szerint az alábbi
szempontokra kell kitérni:
- Az önkormányzat által biztosított, szakellátást nyújtó intézményhálózat bemutatása.
- Ellátásban részesülők száma.
- Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek).
- Szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása.
- Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések.
A megyei önkormányzat kötelező feladata a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak ellátása és
intézményrendszerének biztosítása, amely keretében azokról a gyermekekről gondoskodik, akik
önhibájukon kívül nem a saját családjukban nevelkedhetnek, illetve azokról a fiatal felnőttekről, akik
létfenntartásukat önállóan biztosítani nem tudják.
A megyei gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása, a törvényi szabályozásnak való
megfeleltetése -a gyermekvédelmi törvény hatályba lépése óta- tervszerűen, az önkormányzat
mindenkori pénzügyi helyzetének függvényében, a pályázati lehetőségek maximális
kihasználásával történik. Bár a teljes átalakítás befejezése -országos viszonylatban is- jó ütemben
halad, ismertek a megyei önkormányzat előtt azok a további feladatok, amelyek még megvalósításra
várnak ahhoz, hogy a megyei gyermekvédelmi intézményrendszer törvényi megfeleltetése teljes
mértékben megvalósuljon.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. szeptember 1-jei hatállyal megszüntette korábbi
két önállóan működő gyermekvédelmi intézményét, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálatot
és a
Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatóságát és létrehozta a Baranya
Megyei Gyermekvédelmi Központ elnevezésű önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt.
Elkerülhetetlen volt olyan intézkedések meghozatala, amelyektől a gyermekvédelmi intézményrendszer
hatékonyabb és gazdaságosabb működése várható, mert a férőhelyek fenntartási költsége éves szinten –
együttesen és átlagosan- folyamatosan növekedett. Emiatt az intézményrendszer működési költségeit a
fenntartónak a normatív támogatáson felül egyre nagyobb összeggel kellett kiegészítenie. Ez olyan terhet
jelentett a megyei önkormányzat költségvetésének, amelyet –forrás hiányában- már nem képes
finanszírozni.
A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ biztosítja a megyei önkormányzat törvényben foglaltak
szerinti kötelező feladatait:
- a személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátást
- a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást
- működteti a nevelőszülői hálózatot.
-működteti a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságot
Az új gyermekvédelmi törvényből adódóan az ágazat intézményrendszerének teljes átalakítása kezdődött
meg 1996-ban, a feladatellátás átrendeződésével együtt. Kialakult a jelenlegi családi házas rendszer,

3
befejeződött a kastélykiváltási program, a négy kastélyépület (Bakóca, Bükkösd, Csertő, KomlóMecsekjánosi) értékesítésre került.
Az önkormányzat által biztosított, szakellátást nyújtó intézményhálózat jelenleg 25 telephelyből áll. Az
ideiglenes hatállyal elhelyezettek számára átmeneti otthon működik (Pécs, Szikla u. 5.). 0-6 éves korúak
számára 3 csoportos gyermekotthon létesült (Komló, Damjanich u. 25.) A megye hét településén 17
lakásotthon került kialakításra. Az utógondozó otthon három településen 6 telephellyel működik.
A telephelyek közül 12 lakásotthon ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, a Szigetvár, Vörösmarty
u. 17. sz. alatti lakásotthon és a komlói gyermekotthon működési engedélyének módosítása szükséges.
2005 áprilisában a Megyei Gyermekvédelmi Központ SzMSz-ének módosítására került sor, amely lehetővé
teszi a határozatlan idejű működési engedélyek kérelmét.
A megyei önkormányzat fenntartásában négy oktatási intézmény (Pécsvárad, Mohács, Komló, Old)
biztosítja a tanulási nehézséggel küzdő, különleges ellátást igénylő gyermekek oktatását, egyben biztosítva
a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők gyermekotthoni elhelyezését. Az intézmények közül
Pécsváradon a gyermekotthon önálló egységként működik három lakásotthonban. A mohácsi –és komlói
intézménynél pályázati támogatást nyert a megyei önkormányzat a gyermekotthonok kialakítására, melyek
megvalósítása folyamatban van. Az oldi intézményben a gyermekotthon kialakítására -forrás hiányábancsak a következő évben kerülhet sor.
A gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátásának jelentős formája a nevelőszülőknél
elhelyezettek gondozása.
A megyei nevelőszülői hálózat sem volt mentes az elmúlt évtizedek eltérő szakmai elvárásaitól, az ebből
adódó változások mellett is megőrizte működőképességét és országos szinten is jelentős szakmai múltra
tekint vissza. Baranya megyében a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek- fiatalok- már 56%-a
nevelkedik 210-220 hagyományos és 15 hivatásos nevelőszülői családban.
A nevelőszülőknek jelentkezők száma évek óta 70-80 család. Közülük évente 15-20 alkalmas a feladat
vállalására. A családok nevelési szándéka egyre inkább a kisiskolás korú, speciális ellátást nem igénylő
gyermekek fogadására korlátozódik. Sajnos az az intézkedés sem tette vonzóvá a serdülőkorú gyermekek
fogadását, hogy a 10 év feletti gyermeket vállaló nevelőszülő a mindenkori nevelőszülői díj kétszeresét
kaphatja.
A feladatellátás megosztása érdekében a megyei önkormányzat fontosnak tartja az együttműködést olyan
civil szervezetekkel, amelyek vállalják a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak ellátását. Így került sor
ellátási szerződés megkötésére 2001-ben a Szolgáló Szeretet Alapítvánnyal 8 férőhelyes lakásotthon
működtetésére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 2001-ben 8 férőhelyes speciális
lakásotthon működtetésére, amely 2004-ben 10 férőhelyes különleges ellátást biztosító lakásotthonra
módosult. A Bezerédj Kastélyterápia Alapítvánnyal 2005-ben 6 férőhely erejéig pszichoaktív szerekkel
küzdő gyermekek ellátására. 2004-ben Faág Baráti Kör Egyesülettel az utógondozói ellátás támogatására.
A Szolgáló Szeretet Alapítvány által működtetett lakásotthon működési engedélyét a megyei gyámhivatal
2004 februárjában a megfelelő működési feltételek hiányában visszavonta. A megyei önkormányzat az
Alapítvány által biztosított férőhelyek igénybevételét a továbbiakban is szükségesnek tartja utógondozói
ellátásban részesülők elhelyezésére , tekintettel arra, hogy egyre magasabb az utógondozói ellátást
igénylők száma, a számukra biztosítható férőhely a megyében kevés, bővítésre forrás hiányában nincs
lehetőség.
A gyermekvédelmi törvény szerint speciális ellátást kell biztosítani a súlyos pszichés, a
pszichoaktív szerekkel küzdő és a súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek számára. A
meghatározott problématípusok szerint elkülönítetten kell gondoskodni a gyermekek elhelyezéséről. A
legnagyobb számú csoport a súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek száma. Jelenleg a megye
nem rendelkezik speciális ellátást biztosító intézménnyel, férőhellyel, kivéve a pszichoaktív szerekkel
küzdők számára biztosított 6 alapítványi férőhelyet.
A létszám-férőhelyszámok alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az új gyermekvédelmi törvény
hatályba lépése előtt az intézményi férőhely 550 volt, amely a gondozottak számának jelentős csökkenése
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és a nevelőszülői hálózat sikeres bővítése eredményeként a lakásotthonos rendszerben 270-re csökkent.
Ez a férőhelyszám 17 lakásotthonban, egy gyermekotthonban, 6 utógondozó lakásban és egy átmeneti
otthonban biztosított.
A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők számának alakulása:
1901- 1980
1990
1997
1998
1999
2000
2001
1945
2- 1673
1345
1173
1119
1046
989
982
3000
Ebből nevelőszülőknél
34%
34%
40%
42%
45%
48% 52%
A gyermekek számának alakulása 2004-ben:
SorMegnevezés
szám
O1.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Ideiglenes hatállyal elhelyezett
Átmeneti nevelésbe vett
Tartós nevelésbe vett
Összesen (01-03-ig)
Összesenből fogyatékos gyermekek
Ebből (05-ből):értelmi fogyatékos
Utógondozói ellátásban részesülő
Összes gondozott (04+07-ig)

2002

2003

2004

982

965

966

53%

54%

56%

Előző év
Tárgyév
December 31-én nyilvántartott létszám
A
b
12
17
745
740
65
60
822
817
206
210
195
194
143
149
965
966

Létszámnövekedés 2004-ben (új felvétel):
Sorszám
Megnevezés
01.
Gyermekvédelmi gondoskodásba vett
02.
Szülőtől, vérszerinti családjából
Ebből:
03.
Örökbefogadó szülőtől
04.
Átmeneti gondozásban volt
05.
Egyéb helyről

Összesen
66
60
2
2
2

Utógondozói ellátásban részesülők 2004-ben:
01.
Utógondozói ellátásban részesülők
02.
Gyermekotthonban
03.
Nevelőszülőnél
Ebből:
04.
Kollégiumban
05.
Albérletben
06.
ápolást nyújtó intézményben
07.
Egyéb

149
65
82
2
-

Adatok az örökbefogadásról 2004-ben:
Sorszám
Megnevezés
01.
Örökbefogadásra alkalmas személyek száma
02.
Örökbefogadható gyermekek száma
03.
fogyatékos
Ebből:
04.
3 év alatti
05.
10 év feletti

Összesen
46
67
17
10
32
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Az általános iskola befejezése után továbbtanulók száma 2004-ben:
Sorszám
01.
02.
03.
04.
05.

Megnevezés
Gimnáziumban
Szakközépiskolában
szakiskolában, szakmunkásképzőben
iskolarendszeren kívüli OKJ képzésben
Összesen

Összesen
9
19
64
2
94

Nevelőszülők száma 2004. december 31.-én:
Sorszám
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Nevelőszülők száma, akiknél
1
2
3
4
5
6 vagy több

gyermek van elhelyezve

Összesen

Összesen
69
44
38
25
9
20
205

Az 1997. évi XXXI. tv. létrehozta a gyermekjóléti alapellátás intézmény-rendszerét, melynek jogelődje
– mint preventív hatáskör – a védő, óvó intézkedések köre volt.
A gyermekjóléti alapellátás megyei ellátó-rendszere még hiányos.
Baranya megyében 301 település van. 2004. január 1-i adatok szerint 57 gyermekjóléti szolgálat volt a
megyében, 5 ellátatlan településsel.
2005. áprilisi adat szerint, az intézmény összevonások és a kistérségi társulások megalakulása miatt 37-re
csökkent a gyermekjóléti szolgálatok száma. A szolgálatok felállása és szerkezete erősen megváltozott.
Egyszemélyes gyermekjóléti szolgálatok száma jelenleg 17 (az év eleji 30-hoz képest), intézményes
formában pedig 20 működik (az év eleji 25-höz képest).
A megyében több helyen felbomlottak a korábbi társulások és más társulásokhoz csatlakoztak a
szolgálatok. Több településen megszűnt a gyermekjóléti szolgáltatás, amely jogszabálysértés.
2004. év elején 5, év végén viszont 23 település nem biztosította a gyermekvédelmi alapellátást. Jelenleg
14 településen ez a helyzet. Elsősorban az olyan egyszemélyes gyermekjóléti szolgálatok szűntek meg,
amelyek társultak valamelyik más szolgálathoz, de a gesztor településnek nem tudták a rájuk eső ellátási
normatívát kifizetni. Az a tapasztalat, hogy azon települések, amelyek úgy nyilatkoztak év elején a megyei
gyámhivatal megkeresésére, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás szervezés alatt áll, jelenleg még mindig
nem szervezték meg az ellátást.
2004. év végén több olyan jelzés érkezett, hogy a továbbiakban többcélú kistérségi társulások kívánják a
gyermekvédelmi alapellátásokat biztosítani, ezért több települési önkormányzat felmondta az eddigi
szerződését, de valójában az új szolgáltatás még nem indult be, így valószínűleg ellátatlanok ezek a
települések. Pontos számukról egyenlőre nincs adat.
A kistérségi társulások helyzete jelenleg:
Szigetváron 2004. év végén megalakult a többcélú társulás, szigetvári központtal, közel 40 település
ellátásával. Majd 2005. januárjában kibővült a Dél-Zseliccel. A társulás felvállalta a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat ellátását a csatlakozó településeken. Szigetvár látja el a gesztor feladatokat.
Szigetvár mellett 5 térséget alakítottak ki. Mecseknádasdon 2005. január 1-vel alakult kistérségi társulás,
összesen 7 település ellátásával. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást gondozási központ
keretében látják el. Pécsváradon ezzel egyidőben ugyanazon elv alapján jött létre társulás, 14 település
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alapellátási szolgáltatásról gondoskodva. Sásdon 2005. év eleje óta 12 település ellátásával, sásdi
központtal működik a társulás. A pécsi társulás már megalakult, a családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás ellátásának módja még kidolgozás alatt áll. A társulás 39 településből áll, Péccsel együtt 4
mikrotérséggel működnek együtt. Szentlőrincen most tervezik a társulás felállítását.
A megyei gyermekvédelmi alapellátás ellátó rendszerének bemutatásából jól látható, hogy jelentős
változások történtek a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása érdekében.
A 2004. évi gyermeklétszám adatokat figyelembe véve a megye csaknem 50 ezer fős 0-18 éves
korcsoportját vizsgálva a szolgálatok által gondozottak száma hozzávetőleg 10 %. A veszélyeztetett
gyermekek száma ennél magasabb, de pontos adatok az adatszolgáltatás pontatlansága miatt nincsenek.
A gyermekvédelmi alapellátás, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok teljes körű kiépülésétől és
hatékony működésétől várható a szakellátást igénybe vevők számának csökkenése. A kistérségi
társulások megalakulásával várhatóan megteremtődnek a feltételek az alapellátás működésének jelentős
fejlődéséhez. A fentiekre tekintettel, az alapellátás és a szakellátás együttműködésének további fejlődése
érdekében hatékony lenne, ha a Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat évente tájékoztatást
adna a közgyűlésnek a gyermekvédelmi alapellátás helyzetéről.
A megyei önkormányzat gyermekvédelmi intézmény rendszerében 2004-ben is jelentős
erőfeszítéseket tett a személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek javítására, költségvetése, teherbíró
képessége függvényében. Meg kell állapítani, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása
együttesen 230.011 forinttal több támogatást igényelt, mint az állami támogatások összege. A
lakásotthoni férőhelyek kihasználtsága 91,6 %-os volt, a nevelőszülői ellátásban (gondozási napok alapján)
538 gyermek részesült. Ezen a jogcímen a közvetlen működési kiadásokat 3.675 ezer forinttal haladta meg
a központi források összege. A többcélú oktatási intézményekben 76 fő volt az ellátottak száma és az egy
főre jutó kiadás átlagosan 460 ezer forinttal haladta meg a normatív támogatások összegét. Az egy
ellátottra jutó önkormányzati támogatás összege a lakásotthonokban átlagosan 1.568 ezer forint volt
2004-ben.
A szakmai munka fejlesztését segítette elő a nevelőszülői hálózat körében végzett, valamint a
gyermekvédelmi gondoskodásban élők munkaerő- piaci szempontú felmérése 2004-ben az alábbi sikeres
pályázatok növelték a feladatellátásra rendelkezésre álló pénzeszközöket:
- nyaraltatásra 870 ezer forint
- nevelőszülők képzésére 1.200 ezer forint
- gyermekfelügyelői továbbképzésre 1.875 ezer forint
- nevelőszülői hálózat fejlesztésére 600 ezer forint
- nagykorúvá vált fiatalok számára önálló lakás megteremtéséhez 23.000 ezer forint (LAKMUSZ program).
A fenntartó speciális célú támogatásokat is biztosított:
- nevelőszülők képzésére, továbbképzésére 2.000 ezer forint
- önálló életkezdés támogatására 11.000 ezer forint
- magyar Máltai Szeretetszolgálat Különleges lakásotthonára 3.600 ezer forint
- iskolakezdési támogatásra 5.000 ezer forint.
A lakásotthonok felújítása, karbantartása folyamatosan történik. Az intézmény rendszer rendeletben előírt
szakdolgozói létszáma biztosított, akik rendelkeznek a megfelelő végzettséggel és részt vesznek a
szükséges továbbképzéseken.
A 2004 évi szakmai ellenőrzések tapasztalatai a következők voltak:
A nevelőszülőnek jelentkező személyek kiválasztása a jogi szabályozásnak megfelelően, szakmai
szempontból körültekintően zajlik. A nevelőszülők felkészítése, képzése és rendszeres éves
továbbképzése megtörtént. Példaértékű, hogy a nevelőszülői tanácsadók is részt vesznek a
továbbképzéseken. A nevelőszülők alkalmasságának háromévenkénti felülvizsgálatát folyamatosan
elvégzik.
A nevelőszülői tanácsadók a segítő és szakmai ellenőrző feladataikat megfelelően ellátják, rendszeres
kapcsolatot tartanak a gyermekek oktatási intézményeivel, megismerkednek a vérszerinti szülőkkel.
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A lakásotthoni hálózat az elhelyezést igénylő gyerekek számához viszonyítva kevés az a férőhelyszám
(„üres” férőhely), ahova új elhelyezés esetén a gondozottak elhelyezhetők. Különösen a három, vagy több
testvér együttes elhelyezése okoz gyakran gondot. A speciális gyermekotthon hiánya a megye
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményrendszeréből egyértelműen megmutatkozik. A
megoldhatatlannak látszó, a reménytelenkét megélt nevelési helyzetek oldása érdekében bővíteni kell a
szakalkalmazottak részére a továbbképzést, szupervíziót, kiégés megelőzését szolgáló tréningeket.
A súlyos pszichotikus állapotú gyermekek megfelelő ellátása – személyi és tárgyi feltételek hiányábannem oldható meg.
A gyermekvédelem és a bűnmegelőzés határterületét érintő egyre súlyosabb probléma a prostitúció
kérdése, a szexuális áldozattá válás veszélye a gondozott gyermekek körében.
A megyei fenntartású négy általános iskolában (Pécsvárad, Komló, Mohács, Old) – a pécsváradi
intézményt kivéve- még nem biztosítottak a törvényben előírt tárgyi és személyi feltételek. Az intézmények
költségvetésében a gyermekotthoni szakfeladatra tervezett költségek alacsonyabbak, mint a
lakásotthonokban, így a gyermekek ellátása is alacsonyabb színvonalú.
Összegzés:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése már 1996-ban helyzetelemzést és a lehetséges
változtatások koncepcióját fogadta el és megkezdte a gyermekvédelmi intézmények átalakítását a
törvényben és a végrehajtási rendeletekben előírt normáknak való megfeleltetését. Akkor a törvény 5 évet
biztosított az átalakítás befejezésére. 2004-ben a Közgyűlés elfogadta Baranya Megye gyermek –és
ifjúságvédelmének helyzetéről szóló értékelést és további változtatásának koncepcióját. Ma már tudjuk,
hogy az érdemi változások –a társadalmi folyamatok változásaihoz hasonlóan- a gyermekvédelmi
rendszerben is lassan zajlanak.
A létszám –és férőhelyszámok alakulásából megállapítható, hogy jelentős létszámcsökkenés a
gyermekvédelmi szakellátásban 2000-től tapasztalható, azóta stagnál és lényeges változás jelenleg
nem prognosztizálható. A jelenleg rendelkezésre álló megyei fenntartású férőhelyek kihasználtsága
tartósan 95%-os, amely azt jelenti, hogy az új elhelyezésekre kevés az üres férőhely.
A férőhelyszámok csökkenésének lehetősége középtávon nem várható, de az ellátórendszert a
továbbiakban úgy kell átalakítani, hogy a feladat ellátás racionalizációja mellett kell biztosítani a törvényben
megfogalmazott kötelezettségeket megfelelő színvonalon.
A családi házas rendszer kialakításával egy korszerű, humanizált, a családot egyre jobban pótló
intézményhálózat alakult ki, de ma már látható a változtatás szükségessége is. A rendszert úgy kell
továbbfejleszteni, hogy a többcsoportos gyermekotthonok létrehozásával meg kell szüntetni a nem
megfelelő helyen lévő, vagy a rossz műszaki állapotú lakásotthonokat.
A megyei rendszerből hiányzik a speciális ellátást igénylő gyermekek számára megfelelő
gondozási hely. Ezért létre kell hozni a súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek részére speciális
gyermekotthont. Ez nem férőhelybővítéssel, hanem a jelenlegi lakásotthonokból történő kiváltásával
oldható meg.
Regionális szinten célszerű a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek számára kétcsoportos
gyermekotthon létrehozása, Szigetváron. Itt biztosítottak az egészségügyi szakmai feltételek.
Továbbra is kiemelt feladat a nevelőszülői hálózat fejlesztése. Ehhez szükséges a nevelőszülők
képzésének és továbbképzésének feltételeit biztosítani a nevelőszülők megbecsülését növelve.
Növelni kell a fiatal felnőttek utógondozói ellátásának hatékonyságát, javítva az otthonteremtés
lehetőségét, alkalmassá téve őket a munkavállalásban.
A különleges ellátást igénylő gyermekek részére ki kell alakítani a megyei fenntartású
intézményekben (Mohács, Komló, Old) a gyermekotthonokat. Mohácson az intézményen kívüli
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elhelyezéssel, Komlón és Oldon belső átalakítással valósítható meg a feladat célszerűen és
gazdaságosan.
A jelenleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkező lakásotthonok esetében még ebben az
évben kérelmezni kell a határozatlan idejű működési engedély kiadását úgy, hogy a lakásotthonok a
különleges ellátást igénylő gyermekek integrált elhelyezését is biztosíthassák.
A költségvetési nehézségek ellenére is a megkezdett gyermekvédelmi reformok következetes végrehajtása
szükséges, hogy az ellátó rendszer képes legyen megfelelni a vele szemben támasztott társadalmi
követelményeknek.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékeléséről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy készítse el és terjessze a
közgyűlés elé
- a lakásotthonok hálózatának felülvizsgálatát és továbbfejlesztésének tervét úgy, hogy
többcsoportos gyermekotthonok létrehozásával csökkenjen a telephelyek száma a nem
megfelelő feltételekkel működő lakásotthonok megszüntetésével,
- a súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátását biztosító speciális
gyermekotthon,
- és a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek részére regionális ellátási területtel
rendelkező speciális gyermekotthon létrehozásának tervét.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy kérjen tájékoztatást a
Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjétől a megyei gyermekjóléti
alapellátás helyzetéről a 2005. évi beszámoló elkészítéséhez.
Határidő: 2006. március 31.
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Pécs, 2005. május 27.
Tasnádi Péter

