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A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. február 9-én a Teleház nagytermében tartotta a 
2015. évi évértékelő tanácskozását. 
Ópályiban 2007. április 1. óta működik és folytat önálló szakmai tevékenységet a 
gyermekjóléti szolgálat, az elmúlt években a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézmények fenntartása alatt működött. 
2016. január 1-vel az Ópályi Község Önkormányzata irányítása alá került a szolgálat, így 
önálló szervezeti egységként működik. 
A februári tanácskozáson megjelent az Önkormányzat képviseletében Erdélyi Miklós 
polgármester, Dr. Széll Ferenc Csabáné alpolgármester asszony, Pusztai Balázsné képviselő 
asszony, valamint Papp Mihályné igazgatási előadó. Az Ópályi Általános Iskolát Svéda 
Istvánné, az Ópályi Mesevár Óvodát Vékonyné Tóth Beáta óvodavezető, Szolnok Zoltánné 
gyermekfelelős, valamint Demeter László Tiborné óvodavezető helyettes képviselte. A 
védőnők részéről Popovics Gézáné, és Kósa Ágnes voltak jelen. Az Ópályi Teleházat Erdélyi 
Ilona a teleház gazdaasszonya, a mátészalkai Családsegítő- és Gyermekjóléti Központot 
Mártonné Molnár Erika vezető, és Kertesné Papp Andrea esetmenedzser, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot Máté Sándor és Máté Sándorné képviselte. Az Ópályi 
Gyermekház képviselője Barta Edit, valamint Havasi Gusztáv a Jeremcsuk László Polgárőr 
Egyesület elnöke is jelen volt a tanácskozáson. A Gyermekjóléti Szolgálat részére, az 
általános iskolától, a védőnőktől, az óvodától, a gyerekháztól és a felnőtt háziorvostól 
érkeztek beszámolók az évértékelő tanácskozásra. A kapott beszámolókból kiderül néhány 
probléma, amelyek sajnos az elmúlt évek során egyre csak súlyosbodnak.  
Az óvodai beszámolójából kiderült, hogy az óvodában is gyakori problémát jelent a 
fejtetvesség, megfigyelték azt is, hogy a hónap közepétől, a segélyosztásig, a gyermekeknek 
az óvodában kapott uzsonna az utolsó étkezése, a nap folyamán. 
Az iskola képviselője javaslatot tett arra, hogy jó lenne, ha az iskolában lenne 
gyermekvédelmi felelős. Elmondása alapján hiányos a gyerekek felszereltsége, nincs füzetük, 
testnevelési felszerelésük. Az iskolának 16 magántanulója van. Alpolgármester asszony 
szerint retorzió szükséges. A háziorvos javaslata az volt, hogy a jelzőrendszer tagjainak, team 
munka keretében, havonta közös látogatást kellene tenni a roma telepre. Máté Sándor 
elmondta, hogy lehetséges az, hogy 6. osztályos, 13 éves kislány terhes és nem kellene 
megengedni, hogy a kislány hozzátartozója elvállalhassa a gyámságot.  
Mártonné Molnár Erika tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy a családsegítés csak 
gyermekjóléti szolgálattal integráltan egy szervezeti egységben működhet január 1-jétől, 
települési szinten Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, járási szinten Csalás- és 
Gyermekjóléti Központ keretében. Ennek kapcsán tájékoztatást nyújtott arra vonatkozóan, 
hogy Ópályi községben a védelembe vétel feladatellátását a Gyermekjóléti Központ 
munkatársa Kertesné Papp Andrea végzi. 
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