HMGYK és TEGYESZ Pétervásárai Gyermekotthon

A mezővárosi státuszát a 17. század végén elvesztő és attól kezdve nagyközségi rangú
Pétervásárát 1989. március 20-án nyilvánították újra várossá. A közel 3000 lakosú település
ezzel az ország akkor legkisebb városa lett és a Pétervásárai járás központja.
Egybeépült Erdőkövesd településsel. Helyileg és a környéken általánosan használt (nem
hivatalos) elnevezése: Péterke.
A város Heves megye északi részén, a Tarna völgyében fekszik. Egertől, közúton 33
Salgótarjántól 35, Ózdtól 36 km - re. Dél - dél-nyugat felől a Mátra, északról a Tarna vidéki
Tájvédelmi Körzet, keletről a Bükk-vidék határolja. Átszeli a 23-as főút. Vasúti kapcsolata
nincs.
A városban l970-es évek végén az Általános Iskola, mint bázis iskola működik, és körzeti
iskolákat működtet Ivádon, Erdőkövesden és Váraszón. Ezekben az iskolákban csak alsó
tagozatos oktatás folyt. A felső tagozatosok számára Pétervására központjában egy kétszintes
diákotthont építenek. A későbbiekben sikerült megszervezni az iskolabusz rendszert, így a
gyermekek este már a családi környezetükben tartózkodhatnak. Ez azonban ahhoz vezet, hogy
kezd elnéptelenedni a diákotthon.
1981-ben egy 30 fős állami gondozott csoportot hoznak az intézménybe, emellett azonban
élnek itt néhányan a diákotthoni lakók közül is.
Az intézmény vegyes profilúvá válik.
Neve és címe: Pétervásárai Diákotthon Pétervására, Ifjúság u. 7.
1984. január 1-től a Heves Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI)
Nevelőotthonaként kezd működni, mint nem önálló jogi intézmény.
Neve: Heves Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Nevelőotthona Pétervására
Gazdaságilag, személyügyileg, pedagógiailag teljesen az anyaintézmény irányítása alatt áll. A
gyermeklétszámot 70 főben jelölik meg. 1986-ig még kapunk diákotthoni elhelyezést,
azonban az évtől kezdődően megszűnik minden igény vele szemben.
Hivatalosan 1988. április 1-től a Szociális és Egészségügyi Minisztérium, felelős a gyermekés ifjúságvédelem irányításáért. A jogszabály érvénybelépése előtt a gyermekvédelem a
Művelődési Minisztérium felügyelete alá tartozott.
Megyei szinten gyermek-és ifjúságvédő intézet néven működnek a gyermekvédelmi munkát
területileg összefogó szervek, melyek központilag szabályozzák a felügyeletük alatt álló
intézmények életét. Az 1990-es év végére megalakultak a megyei önkormányzatok,
továbbiakban nem feladata a települési önkormányzatok irányítása, viszont feladata azoknak a
korábbi megyei intézményeknek a működtetése és irányítása, amelyek a megye kulturális,
oktatási, gyermekvédelmi, egészségügyi és egyéb közszükségletét elégíti ki.
Ennek megfelelően a nevelőotthon 1993. december 17-én önálló jogi személyként működő
önkormányzati költségvetési szerv lett. Fenntartó továbbiakban a megyei önkormányzat. A
gyámsági feladatokat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet
igazgatója látja el.
A változás ismét névváltozással is járt, a továbbiakban Heves Megyei Önkormányzat
Nevelőotthona néven szerepelt az intézmény. A létszámot 55 főben határozzák meg. A
gyermekvédelem minisztériumi irányítását most már a Népjóléti Minisztérium végzi.
Az 1997. évi XXXI. tv ismét, változást hozott a Pétervásárai Gyermekotthon életében.
1997. november 1-től Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona Pétervására az intézet
megnevezése.

Gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Az intézmény által felhasznált vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Heves
Megyei Önkormányzat vagyonáról és gazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.
Szakmai irányítását a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala látja el.
A törvény kimondja a GYIVI, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattá alakul át, így a
gyámi feladatokat ezen túl, a gyermekotthon igazgatója látja el.
Gyermekvédelmi törvény értelmében a nagy létszámú gyermekotthonokat át kellett alakítani,
illetve a hagyományos ellátási formát családias jellegű neveléssel kellett felváltani.
Intézményünk esetében ez két formában lett volna megvalósítható; az otthon korszerűsítése
lakásotthoni egységek kialakítása, az otthon kiváltása családi házakkal.
A Szociális-és Családügyi Minisztériumhoz l999-től pályázott az intézmény az átalakítás
érdekében a megyei koncepciónak megfelelően: 1999-ben átalakításra, 2000-ben kiváltásra.
2001-ben Heves Megye Önkormányzata a Szociális- és Családügyi Minisztérium meghívásos
pályázatán vett részt az intézmény lakásotthonokkal történő kiváltására. Az utóbbi pályázat
sikerrel járt. Ezt követően a Pétervására város Önkormányzata és a Heves Megyei
Önkormányzat együttműködési szerződést kötött, mely értelmében a helyi önkormányzat
megvásárolta (vételár + ingatlancsere) az otthont. 2002-ben megkezdődött az intézmény
átalakítása, mely strukturálisan és tartalmilag is megváltoztatta a gyermekotthon működését.
Ez az időszak igen nehéz volt az intézmény életében, hisz folyamatosan történtek az
ingatlanok vásárlásai, a lakásotthonok kialakításai, a konyha működése megszűnt, az
épületeket fokozatosan kellett átadni a helyi önkormányzatnak, de a gyerekek teljes körű
ellátását mindemellett folyamatosan biztosítanunk kellett. A kollégák segítségével és
munkájának köszönhetően zökkenőmentesen megoldottuk a problémát.
Ennek köszönhetően 2002-ben három lakásotthon, 2003-ban egy lakásotthon és az intézmény
székhelye került kialakításra.
A gyermekotthon új felépítése:
Átalakítás előtt intézményünk befogadó képessége 55 fő volt, a lakásotthonok kialakításával
ez 48 főre csökkent.
A gyermekotthon székhelye Pétervására, Szent Márton út 21. sz. alatt található
Telephelyek:
Lakásotthon – Istenmezeje, Béke u. 22.
264 m2-es kétszintes családi ház. 2002 márciusában került megvásárlásra. Átalakítást
követően 2002 szeptemberétől működik.
Lakásotthon – Pétervására, Kossuth út 97.
309 m2-es kétszintes családi ház. 2001 novemberében került megvásárlásra. Átalakítást
követően 2002 szeptemberétől működik.
Lakásotthon – Pétervására, Keglevich út 24.
254,7 m2-es családi ház. Ingatlancsere útján került tulajdonunkba. Felújítást követően 2002
decemberétől működik.
Lakásotthon – Pétervására, Szent M. út 21.
245,7 m2-es családi ház. Ingatlancsere útján került a tulajdonunkba. Felújítást követően 2003
novemberétől működik.
Központja: Pétervására, Szent Márton út 21. 2008-ban Heves Megye
Közgyűlésének határozata szerint a megyei szakellátásban intézményi összevonásra került
sor. A TEGYESZ és a megyében lévő három otthont nyújtó gyermekotthon összevonásából
került kialakításra a Heves Megyei Önkormányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézménye
(HMÖ EGYI) Eger, Dobó tér 6/a központtal.

A gyermekotthon neve, Heves Megyei Önkormányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézmény
Pétervásárai Gyermekotthona.
Ez a változás ismét szakmailag, szervezetileg és strukturálisan is megváltoztatta a
működésünket. Ekkortól a szakmai, gazdasági és személyi önállóságunk megszűnt, teljes
egészében a központi irányítás alá tartoztunk.
2011 évben ismét névváltozásra került sor a központ nevének változásával, Heves Megyei
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat HMGYK és
TEGYESZ) Pétervásárai Gyermekotthona. Fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (SZGYF), közvetlen megyei irányítását az SZGYF Heves Megyei
kirendeltsége látja el.
A HMGYK és TEGYESZ Pétervásárai Gyermekotthona, Pétervására Szent M. u. 21. alatt
működik továbbra is. A négy lakásotthon továbbra is a szakmai egység szakmai irányítása alá
tartozik.
Pétervásárai Gyermekotthon
Hozzá tartozó lakásotthonok:
- Lakásotthon - Istenmezeje, Béke út 22/ a
- Lakásotthon - Pétervására, Kossuth Lajos út 97.
- Lakásotthon - Pétervására, Keglevich út 24.
- Lakásotthon - Pétervására, Szent Márton út 21.

12 férőhely
12 férőhely
12 férőhely
12 férőhely

A lakásotthon olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermekotthont nyújtó ellátását
biztosítja, önálló lakásban vagy családi házban családias körülmények között (Gyvt. 59.§.(2)).
Jellemzője, hogy lakókörnyezetbe szervesen illeszkedik, a kis létszámú családias nevelésre,
közösségre épül és az önálló életvitelre készít föl.
A jellemzői közül mi a családias jellegre helyezzük a hangsúlyt. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy valamilyen családmodell mintájára alakítottuk ki az intézmény szervezetét és
működésének rendjét, a család hasonlósága csupán alaki. Az otthonok a befogadó település
szerkezetébe illeszkedve működnek.
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