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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi    
feladatainak ellátásáról szóló 2010. évi beszámoló elfogadására 
 
Tisztelt Képviselő-testület !  
 

A gyermekvédelmi rendszer alapelve, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 149/1997. (IX.10.) 
Kormány rendelet a hatósági és a szolgáltató tevékenységet szétválasztja. Tehát 
hatósági beavatkozásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a gyermekek 
védelme az ellátások önkéntes igénybevételével  nem lehetséges. Csak anyagi 
okból   fennálló veszélyeztetettség miatt a gyermek kiemelésére nem kerülhet 
sor, tehát a veszélyeztető körülményeket elsősorban a családon belül kell 
megszüntetni.  

 
A gyermekek védelme  a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek 
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.  

 
A veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított 

- magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely  
a gyermek testi,  értelmi, érzelmi vagy  erkölcsi fejlődését gátolja vagy 
akadályozza.   

 
Minden települési  önkormányzat feladata a gyermekek védelmének 

érdekében a helyi ellátórendszer kiépítése, működtetése valamint a területén 
lakó  gyermekek ellátásának megszervezése, az igénybe vehető alapellátásokról 
a lakosság  tájékoztatása.  

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik a gyermekjóléti 
szolgáltatás, a bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek 
átmeneti gondozása, a helyettes szülői hálózat, a gyermekek  és családok 
átmeneti otthona.  

 
Budakalászon 2008. augusztus 1. napjától   kistérségi fenntartásban 

ellátási szerződés alapján a Gyermekjóléti Szolgálat szentendrei székhellyel és 
budakalászi területi irodával működik,   mely szolgáltatás térítésmentes, 
valamint  a  bölcsőde  a családban nevelkedő gyermekek  számára  
alaptevékenységként napközbeni ellátást, gondozást, nevelést biztosít a három 
éven aluli gyermekek számára, az életkori és egyéni sajátosságok 
figyelembevételével.    
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A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzá kell járulnia a gyermekek 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 
nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetéséhez és a gyermekek családjából történő 
kiemelésének a megelőzéséhez.  
 
A település lakóinak száma 10.499 fő, melyből kiskorú  2.193 fő. 
        
Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való  jogosultság megállapításának 
célja annak igazolása, hogy  a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 
többek között  a  gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, ingyenes 
tankönyv és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására, ha a  
gyermeket egyedülálló  szülő gondozta, vagy a gyermek tartósan beteg, ill. 
súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált 23. életévét még  be nem töltött 
fiatal felnőtt nappali oktatás munkarendje szerint  tanulmányokat folytatott, ill.  
a  nagykorúvá  vált 25. életévét még  be nem töltött  fiatal  felnőtt felsőfokú 
oktatási intézmény  nappali  tagozatán tanult, akkor volt jogosult, ha a 
gyermeket gondozó családban  az egy  főre jutó  havi jövedelem nem  haladta  
meg az  öregségi nyugdíjminimum  mindenkori legkisebb összegének  140 %-át  
(39.900.-Ft) 
Minden  más  esetben, ha  a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem  nem haladta meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 
legkisebb összegének 130 %-át  (37.050.- Ft ) 
További feltétel, hogy  a  vagyoni  helyzet  vizsgálata során az egy főre jutó 
vagyon értéke nem haladhatta  meg a  törvényben meghatározott  mértéket,  a  
feltételek fennállása  esetén  1 éves   időtartamra  került  megállapításra a 
kedvezményre való  jogosultság.   
Az előző évhez képest  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapítására vonatkozó feltételek  változatlanok.  
  

Az év folyamán  187  kérelmező  volt, melyből  20  esetben    került   a   
kérelem  elutasításra, melynek  oka a családban  az  egy főre jutó havi nettó 
jövedelem   összege  magasabb volt, mint a jogszabályban meghatározott mérték 
vagy   olyan  értékű  vagyonnal  rendelkezett   vagy a  kérelmező  vagy a  
család, mely    szintén   nem  tette lehetővé a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság megállapítását. A 20 elutasított rendszeres  
gyermekvédelmi  kedvezményből mindösszesen   2 esetben  fordult elő  
fellebbezés, melyben  a  családban az egy főre jutó nettó  jövedelme miatt  került 
sor, a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint felettes   az  
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iratanyag  átvizsgálása után   az Igazgatási Iroda  által hozott  határozatot  
helyben hagyta.  
  
2010. december  hónapban  167 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  
jogosult   szerepelt a nyilvántartásban. 

A családban a  nyugdíjminimum felét  nem érte  el : 9 
A  nyugdíjminimum fele és a  nyugdíjminimum összegét  nem érte el : 86 
A nyugdíjminimumot elérte, illetve meghaladta: 72 

 
Azon  gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a  rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén és november 1-jén 
fennállt  pénzbeli támogatásra, esetenként és  gyermekenként  5.800.-Ft  
kifizetésére került sor.  
Július 1-jén rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményre való  jogosultsága 
alapján 159 gyermek illetve fiatal felnőtt részére 922.200.-Ft összegben pénzbeli 
támogatás került  kifizetésre. 
November 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való  jogosultság 
alapján  169 gyermek  részére, ill. fiatal felnőtt részére 988.600-Ft összegben.  
 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő  gyermek gyámjául rendelt  hozzátartozó jogosult, aki 
a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy 
nyugdíjszerű  rendszeres  szociális pénzellátásban, vagy  időskorúak 
járadékában részesül. A jogosultságot  kérelemre a  gyám  lakóhelye szerint 
illetékes  önkormányzat  jegyzője állapítja meg. A támogatás mértéke a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum  22 %-a, 2010 évben 6.270.-Ft , mely az  
elmúlt  3 évben   nem  változott.  

 
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban  részesülő  gyámok július 1-

jén és november 1-jén  fennálló  jogosultsága alapján  esetenként  és  
gyermekenként  8.400.-Ft pótlék folyósítására  jogosultak.  
2010 évben  1 gyermek   részesült  kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban, 
75.240.-Ft összegben, valamint  16.400.-Ft  pótlék  kifizetésére került  sor.  
 
 Óvodáztatási támogatásban részesülhet az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben  részesülő  gyermeknek a szülője  , aki  a három-, illetve 
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke  
rendszeres  óvodába járatásáról, és akinek rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága fennáll és az iskola nyolcadik évfolyamon 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.  
2010. évben 3  gyermek  részére 50.000.-Ft óvodáztatási támogatás  került  
kifizetésre.  
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 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhet a gyermek, ha a 
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.  Elsősorban azokat a 
gyermekeket, illetve  családokat kell  alkalmanként rendkívüli  támogatásban 
részesíteni, akinek az ellátásáról más módon nem  lehet gondoskodni, illetve  az 
alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen a válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartása, a  gyermek fogadásának 
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a  nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásának, illetve a  gyermek  családba való visszakerülésének 
elősegítése, betegség  vagy  iskoláztatás miatt  anyagi  segítségre szorulnak.    
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 554 esetben, 396 gyermek részére került 
megállapításra 3.120.000.-Ft   összegben, fedezete teljes egészében az  
önkormányzat költségvetéséből biztosított, átlagosan 7.879.-Ft/gyermek  
összegben. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretéből 41 család 67 
gyermek  részesült  beiskolázási segélyben  615.000.-Ft összegben, átlagosan 
9.180.-Ft összegben.  
 
 Az önkormányzat 12 gyermek részére 50%-os étkezési térítési díj 
kedvezményt állapított meg, mely az előző évhez  viszonyítva  is csökkent. 
Ennek  oka, hogy az étkezési térítési díj kedvezmény iránti kérelem tekintetében  
a   többször módosított 4/1998. (III.13.) KPVT. rendeletben az egy  főre jutó 
havi nettó jövedelem miatti szabályozás következtében az  egy főre jutó  havi  
nettó  jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladta, 
vagy   alanyi  jogon   ( rendszeres  gyermekvédelmi kedvezmény, vagy tartósan  
beteg  gyermek jogán ) már  étkezési térítési díjkedvezményben  részesültek.  
  

Az önkormányzat Képviselő-testületének  határozata  értelmében  2010 
évben 102 csecsemő részére  (12.000.-Ft/csecsemő)   1.224.000.-Ft  összegben 
került sor egyszeri támogatás  kifizetésére, melyet   100 %-ban   az  
önkormányzat  költségvetése biztosított.  
 
 Egyéb pénzbeli ellátás a méltányosságból  adható rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás, melyet az  önkormányzat a többször módosított 
4/1998. (III.13.) KPVT. rendeletében szabályozott.  A kérelmek elbírálása a 
Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik.  Összesen 49 gyermek részére 
2.625.000.-Ft összegben  került kifizetésre  rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás. A gyermekenként  megállapított minimum összeg 2.000.-Ft, a 
maximum  összeg pedig három  gyermek  esetében 25.000.-Ft volt.  
  
 Az önkormányzat 2010 évben   nem nyújtott be pályázatot  a szociális  
nyári  gyermekétkeztetésre kiírt  pályázatra, mivel   a tárgyi  és személyi 
feltételek nem voltak biztosítottak a lebonyolítás tekintetében. 



 6

 
2010 évben az EU-s élelmiszer segély program keretében kettő  

alkalommal  került sor a  tartós élelmiszer csomag kiosztására.     
 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 
 
Budakalász Budapesttel határos település a Duna jobb partján helyezkedik el, a 
„Dunakanyar kapuja”-ként is emlegetik. Budakalász lakosságának a száma 
10499 fő, ebből a gyermekek száma jelenleg 2193 fő. 
Budakalászon a Gyermekjóléti Szolgáltatást kistérségi fenntartásban a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Szentendrén székhellyel, 
Budakalászon területi irodával rendelkezik. 
Az alapellátás módja a családgondozók által végzett gyermekjóléti szolgáltatás 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését szolgálja.  
A szolgáltatás biztosítása során a hangsúly a veszélyeztető tényezők 
csökkentésén (prevención) és a család erősségeire való alapozáson, a családi 
egység megőrzésén van. A megelőzésnek szerves része a Szolgálat által 
működtetett észlelő-és jelzőrendszer. A jelzőrendszeri tagok a következők: 
nevelési-oktatási intézmények, házi-és gyermekorvosok, védőnő, körzeti 
megbízott, gyámhatóság, Polgármesteri Hivatal ügyintézői, illetve a nem állami 
szervek. A kapcsolat a jelzőrendszer tagjaival megfelelő. A jelzőrendszerrel 
való együttműködés szoros és folyamatos, a jelzések többnyire a jelzőrendszer 
révén kerülnek a Gyermekjóléti Szolgálathoz. Az együttműködés magában 
foglalja a rendszeres tájékoztatást, valamint az információk cseréjét a 
településen élő gyermekek problémáit illetően. Ezt segítik elő a szakmaközi 
megbeszélések és az esetkonferenciák, amelyek a jelzőrendszeri tagok 
részvételével kerülnek megrendezésre. 
 A 2010. évben a legtöbb jelzést középiskolákból kapták, melyek oka a tavalyi 
gyermekvédelmi törvény változása. A jogszabályi változást követően nagy 
érdeklődés kísérte a tanulók igazolatlan óráinak visszaszorítására és 
szankcionálására bevezetett iskoláztatási támogatás felfüggesztésének 
jogintézményét. A Gyermekjóléti Szolgálat az érdeklődésre való tekintettel 
jelzőrendszeri találkozót tartott 2010 novemberében, ahol a jelzőrendszeri tagok 
szép számmal vettek részt. 
A jelzőrendszer működtetése mellett a Szolgálat fő feladatai a szervezés, 
szolgáltatás és családgondozás.  
 A családgondozás mindenkor a segítő kapcsolatra épül, amihez elengedhetetlen 
a bizalom, ehhez idő kell, így a gondozás egy hosszabb folyamat, ami néha 
évekig is eltarthat. A családgondozás filozófiája, hogy a gyermek jólétet akkor 
szolgáljuk legjobban, ha megerősítjük a családot, mint egységet.  
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A 2010. év során igyekeztek egy újfajta protokollt kialakítani, természetesen 
erős szakmai alapokra helyezve azt. Ezt szolgálja a Gyermekjóléti Szolgálat új 
Együttműködési nyilatkozata, ami az ügyfelek részére egy átfogóbb, 
részletesebb képet ad a gyermekvédelemben fontos szerepet betöltő 
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről, az ügyfelek jogairól és kötelességéről. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a Szolgálat adta lehetőségek és igénybevételük 
módjának megismertetésére. pld.: mediáció, pszichológus, fejlesztő pedagógus, 
jogi segítségnyújtás, kapcsolattartási ügyekben való segítés. Ezek közül a 
mediáció, a pszichlógus és a jogi segítségnyújtás volt a legkeresettebb.  
 
A családgondozás történhet: 

 önkéntes megkeresésre, 
 jelzőrendszer által küldött személlyel, 
 együttműködésre kötelezés során: védelembe vétel esetében, 

szakellátásban lévő gyermek családjával. 
 
A Szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint 2010-
ben: 
 

Megnevezés Kapcsolatfelvétel száma 
Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 1 

Szülővel közösen 4 
Gyermekjóléti Szolgálat által kezdeményezett 1 

Jelzőrendszer által küldött 32 
Gyámhatóság által kezdeményezett 16 

Összesen: 54 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a 2010. év alatt összesen 74 gyermeket gondozott, 
ami 53 családot jelent. Alapellátásban 65 fő, védelembe vételben 2 gyermek 
volt, 5 átmeneti nevelt gyermek (3 családot érint), utógondozás, szakellátásból 
kikerült gyermekek száma 2. Három esetben kellett örökbefogadási ügyben 
intézkedtek. 
Sajnos 3 gyermeket kellett bűncselekmény elkövetése miatt gondozniuk, ebből 1 
fő a bűncselekmény elkövetésekor gyermekkorú volt. A bűncselekmények 
között volt, lopás és rongálás. A bántalmazott gyermek száma 3 fő volt 2010-
ben, minden esetben a szülő volt a bántalmazó fél, a bántalmazás fizikai és lelki 
volt.   
 
A kezelt probléma típusokat illeti, a következők jelentkeztek 2010-ben: 

Megnevezés Probléma 
száma 

(Halmozott 
adat) 

Gyermekek 
száma 
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Anyagi 6 3 
Gyermeknevelési 163 12 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

9 4 

Magatartászavar, teljesítményzavar 189 32 
Családi konfliktus 96 18 

Szülői elhanyagolás 110 21 
Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki, 

szexuális) 
25 3 

Összesen 598 93 
 
A probléma típusoknál a családi konfliktusokból adódó különféle 
problémákkal küzdő családok, illetve gyermeknevelési, magatartási problémák 
kerültek előtérbe, ez a tavalyi 2009-es állapotokhoz képest nem mutat 
változást. Változás figyelhető meg azonban az előző évhez képest, hogy 
növekedő tendenciát mutatott a szülői elhanyagolás. Bár az anyagi problémák 
nem voltak számosak, de azok jelentősen befolyásolták a családok napi 
megélhetését.  
  
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2010-ben: 

Megnevezés Szakmai 
tevékenység száma 
(halmozott adat) 

Gyermekek 
száma 

Információnyújtás 310 56 
Tanácsadás 64 39 

Segítő beszélgetés 130 47 
Hivatalos ügyekben való közreműködés 140 44 

Családlátogatás 123 39 
Első védelembe vételi tárgyaláson való 

részvétel 
3 3 

Szakmaközi megbeszélés 113 75 
Esetkonferencia 2 3 

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 3 3 
Adományozás 8 8 

Összesen: 896 317 
 
A 2010. év során is több szabadidős programot szerveztek a budakalászi 
gyermekek részére. Ilyen volt a tavaszi és őszi szünetben megrendezett játszó 
napok, mobil játszóház, Pilisi tekerő, karácsonyi ünnepség, gyermeknap. 
Nagyon örültek annak, hogy a nyár folyamán a mobil játszóházas programon 
sokkal több gyermek vett részt a tavalyi évekhez képest. 2009 nyarán a 
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budakalászi gyermekeket egy hétig táboroztatta az intézményünk 
Balatonszemesen. 

 
Prevenciós szolgáltatások: 

Megnevezés Szakmai tevékenység Szolgáltatásban 
részesülők száma 

Játszóház 42 21 
Iskolai szünidős tábor 9 3 

Összesen: 51 24 
 

Mint prevenciós szolgáltatás terveik között szerepel a serdülők számára: 
„Nyakunkon az élet” címmel egy filmklub bevezetése teaházzal és a film után 
egy kötetlen beszélgetéssel egybekötve. 
 
A jövőben is cél a már kialakult jól működő szakmai kapcsolatokat ápolni, 
programjaikat megőrizni és lehetőségekhez mérten bővíteni.  
 
A településen  két önkormányzati fenntartású óvoda működik, 4 telephelyen.  
A Nyitnikék Óvodában az óvodapedagógusok jelzései, valamint 
gyermekvédelmi felelősök vizsgálata alapján 24 gyermeket vettek 
nyilvántartásba.  
A Pomázi úti épületben 7 gyermek került nyilvántartásba, melyből  
- 7 gyermek szociális helyzete miatt hátrányos helyzetű, 
- 1 gyermek tartős betegsége miatt került  nyilvántartásba.  
 
A Vasútsori épületben 7 gyermek került nyilvántartásba, melyből 
- 1 gyermek  halmozottan hátrányos helyzetű, 
- 4 gyermek szociális helyzete miatt, 
- 2 gyermek tartós betegsége miatt. 
 
A Szalonka utcai óvodában 8 gyermek került nyilvántartásba, melyből  
- 1 gyermek  halmozottan hátrányos helyzetű,  
- 2 gyermek szociális helyzete miatt, 
- 5 tartós betegsége miatt.  
 
Óvodáztatási támogatásban 2 gyermek részesül,  óvodába járásuk folyamatos és 
rendszeres.  
 
Tanév elején felmérték a gyermekek  helyzetét, körülményeit. Nyilvántartásba 
vették a   magatartás, mulasztás, vagy   hátrányos helyzetbe került gyermekeket, 
folyamatosan figyelemmel kísérték  ezen gyermekek  életkörülményeit. 
Rendszeresen kapcsolatot tartottak  a  csoportvezető  pedagógusokkal, ill. 
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társintézményekkel. Szükség esetén családlátogatást végeztek, szakmai  
konferencián és tájékoztatón vettek részt.  
Az óvodában  alanyi jogon 59 gyermek, önkormányzati elbírálás alapján  2 
gyermek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőként 28 
gyermek, tartós betegsége miatt  4 gyermek kapott étkezési támogatást. Külön 
intézkedésre nem került sor.  A társintézményekkel a kapcsolatot szükség szerint 
tartották, rendkívüli esemény   nem történt.  
 
Az óvoda alapítványa a pedagógusok javaslatai alapján ebben a tanévben is  
támogatást adott az  óvodai külön programjaihoz azoknak  a családoknak, akik 
nehéz anyagi helyzetben élnek.  
 
 A Telepi Óvodában a gyermek létszám 208 fő. A gyermekvédelmi 
munkát  gyermekvédelmi megbízott ( óvodapedagógus) fogta össze, irányította  
munkaterve alapján. Munkájáért gyermekvédelmi pótlékban  részesült. 

 
Ingyenesen étkezők száma  11 gyermek 
Szociális kedvezményben részesülők száma (50 %)   1 gyermek 
Tartósan beteg gyermek (50 %)   6 gyermek 
Alanyi jogon (3 vagy több gyermekes család (50 %) 56 gyermek 

 
Az óvodai étkeztetést 1 gyermek  nem  vette  igénybe(mindenre allergiás).  
A jelenlegi főzőkonyha lehetőséget  nyújtott arra, hogy  táplálékallergiában 
szenvedő gyermekek részére diétás ebédet  biztosít. Ebben a nevelési évben 
egészségügyi ok miatt (liszt- és tojásérzékenység ) 2 gyermek részesült diétás 
étkeztetésben ( orvosi igazolás, saját ételhordó  szükséges, a reggeliről és az 
uzsonnáról  a szülő  gondoskodott) 

Gyermekvédelmi nyilvántartásukban 15 gyermek szerepelt. 
Veszélyeztetettségi tényezők:  anyagi körülmények, szociokulturális környezet, 
csonka család, magatartási , beilleszkedési probléma, szülők eltérő nevelési 
módszere, és egészségügyi ok.   

Egy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére igazoltak az 
óvodába járást az óvodáztatási támogatás igénybevételéhez (öt éves koráig) 

 
Iskolaköteles gyermekek( 68) közül  27 gyermeket   nevelési tanácsadóba  
irányítottak, 19-en óvodában  maradtak. Iskolai tanulmányokat  megkezdi 49 
gyermek.   
 
A  települést   érintő  gyermekvédelemmel kapcsolatosan   problémák: 

 
- fejlesztőpedagógus, pszichológus hiánya a nevelő- fejlesztő  munkában,  
- a családi nevelés  problémái ( következetlenség, túlzott  ráhagyás,  túlzott 

szigor,  nem törődés,  agyonszeretés…)  
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- munkanélküliség, elszegényedés, kilátástalanság … 
- gyalogos átjárók veszélyessége, jelzőlámpák hiánya 

   
A Szentistvántelepi Általános Iskolában   a gyermekvédelmi feladatokat   

gyermekvédelmi felelős látja  el.  
Veszélyeztetettek  nyilvántartásában  70 tanuló  szerepelt, alsó tagozatban 

36 gyermek, felső tagozatos  34 gyermek. Hátrányos helyzetű tanulók száma ( 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy védelembe vett): 21 fő . 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:  4 fő.  
  

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral  küzdő  gyermekek 
(szakvéleménnyel rendelkeznek) száma:  25 fő. 

-     Pedagógiai szakvélemény alapján 2 főnek számít  25 gyermek, 
melyből alsó tagozatos 10 fő, és felső tagozatos 15 gyermek.  

- Sajátos nevelési igényű gyermek nem szerepelt a nyilvántartásban.  
 
Tankönyvtámogatásban  146  tanuló részesült,  alsós tanuló 90 fő, felsős 

tanuló 56 fő. 3 vagy többgyermekes  családban  élő  113 gyermek,  tartósan 
beteg  gyermek: 10 fő,  rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: 
23 fő. 
 
Tankönyvtámogatásra jogosult az, aki  
- 3 vagy többgyermekes családban nevelkedő gyermek,  
- tartósan beteg gyermek, 
- sajátos nevelési igényű gyermek 

 (Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén  halmozottan fogyatékos gyermek.  

Pszichés fejlődés  zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott /diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros 
hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar / gyermek )     
 -  Rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményben  részesülő gyermek. 
 
A normatíva alapján elszámolt  ingyenes tankönyvtámogatás a rendelet szerint a 
szülőnek igénylőlap kitöltésével kérni kell, és az indokolatlanul felvett 
támogatásért ő tartozik büntetőjogi felelősséggel. Ezért fontos, hogy az 
igénylőlapot a szülő aláírásával fogadhatják el, és a jogosultságot igazolni kell.  

 
Étkeztetési kedvezményre jogosultak száma: 147 fő   
-  3 vagy több gyermekes családban élő gyermek száma: 116 fő,  
- tartósan beteg gyermek : 10 fő,   
- szociális alapon étkezési  térítési díjkedvezményben  1 tanuló,  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – alanyi jogon – 20  

tanuló  100 %-os   étkezési térítési díjkedvezményre jogosult. Kedvezményes 
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étkezésben  részt vevők száma:  100 %-os kedvezményben részesült: 15 fő, 
50 %-os kedvezményt kapott 80 fő.  

 
Az iskolában  a gyermekvédelmi felelős munkáját a   Gyermekjóléti 

Szolgálatának  családgondozói Deák András és Németh Zsuzsanna   segítette. 
Gyermekvédelmi  alapellátásban részesült 4 fő,  védelembe vett gyermek nem 
volt,  rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményben 21 tanuló  részesült. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal 8 alkalommal vették fel a kapcsolatot az év 
folyamán tanulóik problémái miatt.   Az önkormányzat  igazgatási irodájával  8  
alkalommal   történt kapcsolatfelvétel. 

 
A gyermekvédelmi felelős  hetente 2-2 órában tartott fogadóórát 31 

alkalommal, mind a tanulók, mind a szülők számára. A  szülők  is   a  tanulók is 
több  esetben keresték  meg   problémáikkal, melyek  nem  mindig a fogadóóra  
idejében történtek. A  folyamatos   jelenlét  biztosította  mind a tanulókkal, mint  
a szülőkkel  való  segítő kapcsolat kialakítását.   

Családlátogatásra 6   alkalommal került sor. A  gyermekvédelmi felelős  
továbbra is  szívesen az osztályfőnökök rendelkezésére áll, hogy  probléma 
esetén akár közösen is felkereshetik az adott családot. Így jobban  megértik a 
gyermek illetve a család helyzetét,  és hatékonyabban tudnak  segítséget nyújtani 
a megoldásban.  

A gyermekvédelmi felelős oltáshiány, gyógytornások egyeztetése, 
szűrővizsgálatok megbeszélése,   vagy tisztasági vizsgálat miatt  8 alkalommal 
vette fel a kapcsolatot a  házi  gyermekorvosokkal és a védőnőkkel. 

Egészségnevelési munka tekintetében a  gyermekvédelmi felelős 42 órát 
tartott, a felső tagozaton családi életre  nevelés történt osztályfőnöki órák 
keretében.  A feldolgozott témák: a  párválasztás, együttjárás, fogamzás és 
méhen belüli fejlődés, fogamzásgátlás, abortusz, AIDS. Ezen kívül  szó volt 
még  a kamaszkori testi és lelki változásairól, a nemi  működésekről, higiénéről, 
szenvedélybetegségekről (dohányzás, alkohol és drogfogyassztás ) önismereti  
kérdésekről. Alsó tagozaton pedig  egészségnevelési  órákat tartott 
természetismeret órák keretében.  A feldolgozott témák:  helyes,  táplálkozás, 
tisztálkodás, fogápolás és az életműködések  ( mozgás, légzés, keringés ) 
 

Általános tapasztalat  az iskolai gyermekvédelmi munka során,  egyre 
több  tanuló van, akik valamilyen tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral 
küzdenek. Magas azon tanulók száma, akik speciális foglalkozást  
(fejlesztőpedagógiai, logopédiai, pszichológiai megsegítést ) igényelnek ahhoz, 
hogy az  iskolai követelményeket teljesíteni tudják.  Itt nemcsak a sajátos  
nevelési igényű  gyerekekről van  szó, hanem minden  olyan tanulóról, akinek  a 
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján a törvény  rehabilitációs 
foglalkozást javasolt, melyet a fenntartónak biztosítani kell. Ebben nagy 
segítséget jelent, hogy van az iskolában logopédus és iskolapszichológus.  
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A gyermekvédelmi alapellátás hatékony működtetése kulcskérdés a 
problémás esetek  kezelésében, amikor az iskolában pedagógiai módszerekkel 
már nem sikerül a gyermek illetve  a család problémáját kezelni. A 
családgondozásnak  az lenne a célja, hogy a hatósági intézkedéseket meg tudjuk 
előzni. Nagy szükség lenne a budakalászi intézmények  gyermekvédelmi 
felelősei számára biztosított egyeztető megbeszélésekre, hogy az ezen  a 
területen dolgozók problémáikat meg tudják beszélni a hatékonyabb 
segítségnyújtás és végső  soron a problémákkal küzdő családok, és gyerekek  
érdekében. Továbbra is fontosnak  tartanák a szupervízió lehetőségének 
megteremtését is, mert  a saját  munkákban való  megerősítés, a problémák 
feltárása, saját mentális egészségünk megőrzése a feltétele annak, hogy 
megfelelőképpen tudjunk a hozzánk forduló gyerekek, szülők és saját kollégáink 
rendelkezésére állni.  
 

A Kalász Suli Általános Iskolában  a gyermekvédelmi feladatokat   
gyermekvédelmi felelős látta  el. Veszélyeztetettek  nyilvántartásában  93 tanuló  
szerepelt, alsó tagozatban 45   gyermek, felső tagozatos  48 gyermek. Hátrányos 
helyzetű tanuló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt  kap) 31 fő,  
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló ( rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt kap és  a  szülő legmagasabb iskolai  végzettséget 8 általános): 1 
fő  

 
 Tankönyvtámogatásban   123  tanuló részesült,  alsós tanuló 75 fő, felsős 

tanuló 48 fő. Tartósan beteg  gyermek: 12 fő, sajátos nevelési igényű gyermek 2 
fő, rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: 26 fő, 3 vagy 
többgyermekes  családban  élő  83 gyermek.  
Tankönyvtámogatásra való  jogosultság tekintetében  a  Szentistvántelepi 
Általános Iskolánál  azokat  részleteztük.  

 
185 gyermek vett részt az iskolai étkeztetésben, 50 %-os étkezési  térítési 

díjkedvezményben    59 tanuló , 100 %-os kedvezményben  19  tanuló részesült. 
Mindösszesen kedvezményes étkező: 78 fő.  
 

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral  küzdő  gyermekek száma 
69 fő.  

-Pedagógiai szakvélemény alapján 2 főnek számított  69 gyermek,  alsó 
tagozatos 33 fő, és felső tagozatos 36 gyermek.  

-Integrált oktatásban résztvevő    hallássérült tanuló 1 fő volt.  
-Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 8 fő, ( emelt szintű normatíva 

illeti meg) 
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Az iskolában  a gyermekvédelmi felelős munkáját  Deák András és 
Németh Zsuzsanna  családgondozó   segítette a  gyermekvédelmi munkában. 3 
gyermek  alapellátásban részesült, valamint  védelembe vett tanuló nem volt.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 31 gyermek.   
 
A Gyermekjóléti Szolgálattal  4 alkalommal vették fel a kapcsolatot az  év 

folyamán a tanulóik problémái miatt.  Az önkormányzat igazgatási irodájával 11 
esetben  kellett egyeztetni.  

A gyermekvédelmi felelős 31 alkalommal hetente 2-2 órában   fogadó órát 
tartott,   mind a gyermekek és a szülők számára. A szülők és a tanulók is több 
esetben  keresték meg problémáikkal. Ezek nem mindig a fogadóórák idejében  
történtek, mert délelőtt is  megtalálják  az iskolában. A folyamatos jelenlét 
biztosítja, mind a tanulókkal, mind a szülőkkel való segítő kapcsolat  
kialakítását.  

Családlátogatásra 3 alkalommal  került sor. Továbbra is szívesen az 
osztályfőnökök  rendelkezésére áll  a  gyermekvédelmi felelős, hogy  probléma 
esetén akár közösen   is felkereshetik  az  adott  családot, melynek  kapcsán  
hatékonyabban tudnak a megoldásra segítséget nyújtani.   

14 alkalommal keresték meg az iskola tanulói  ügyében  a  
gyermekorvosokat és védőnőket, általában oltáshiány, gyógytornások 
egyeztetése, szűrővizsgálatok megbeszélése vagy tisztasági vizsgálat  miatt, 
illetve tanulóik kísérése oltásra vagy vizsgálatra.  

 
Általános tapasztalat és az  egészségnevelés  tekintetében    a   

Szentistvántelepi Általános Iskolánál  megfogalmazottak  a  Kalász Suli 
Általános Iskolára is  vonatkoznak.  

 
A Nevelési Tanácsadóval 84 esetben történt kapcsolatfelvétel vizsgálatra 

küldés, időpont egyeztetés, gyermek eljuttatása a vizsgálatra, mert a szülő nem 
tudta elvinni, szakvéleményekkel kapcsolatos  teendők, nyilvántartás, ellenőrzés 
előkészítése, tanácsadás igénybevétele miatt.  

Folyamatban  volt a bukott tanulók ügyében a szakmai segítségkérés a  
Nevelési Tanácsadó szakembereitől. 6. és 7. osztályban  több olyan tanuló is 
volt, akik  vagy  ugyanazokból a tantárgyakból, vagy  még több tantárgyból 
buktak  meg  félévkor, mint az előző évben évvégén. Annak ellenére, hogy 
számukra egyéni fejlesztési tervet készítettek, fejlesztő foglalkozásra,  
logopédiai ellátásra, felzárkóztatásra járnak, illetve részt vesznek a  
szakrendszerű órák keretében biztosított plusz fejlesztésben. A Nevelési 
Tanácsadó felajánlotta minden egyes tanuló esetében az egyéni konzultációt 
azokkal a  szaktanárokkal, akik a gyermeket tanítják, és a fejlesztésben részt 
vevő kollégákkal.  
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A Bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely a családban nevelkedő 
gyermekek  számára alaptevékenységként napközbeni ellátást, gondozást, 
nevelést biztosít a  három éven aluli gyermekek számára, az életkori   és  egyéni 
sajátosságok figyelembe vételével.  
 

Az intézményvezető  által  történő  adatszolgáltatás alapján a bölcsőde  30 
férőhellyel rendelkezik, mely  az alapító okiratban   rögzített.  2010. évben  
bölcsődei elhelyezésben részesült 39  gyermek. Ez a létszám  a  beíratott 
gyerekekhez viszonyítva 125,32  %-os  létszám határt  meghaladta.     A 
gondozott    gyermekekhez  viszonyítva   78, 73 %-os volt  a 2010. évi 
kihasználtsága. 

 
Az előző években is megfogalmazott tény az, hogy fokozott túljelentkezés 

van folyamatosan a  bölcsődei férőhelyek iránt. Továbbra is  várják a  
lehetőséget, hogy az óvodabővítés mellett egy  új  bölcsőde is  megépülhessen a  
településen. A családok anyagi körülményeinek romlása  és a megváltozott 
gazdasági tényezők  nagyban  befolyásolják ennek a  döntésnek a 
szükségességét.  

A megüresedett férőhelyekre   fokozatosan  történik  a  beszoktatás. A 
kéthetes   anyás beszoktatást megelőzően  családlátogatáson ismerkednek a  
gondozónők a család körülményeivel, szokásaival és a leendő  bölcsődés 
gyermekekkel.  
 
A bölcsődében 7 fő gondozónő látja el a   gyermekek gondozását, gondozónők 
közül  1 fő  szakképzése folyamatban van, a többi  gondozónő   szakképesítése  
megfelelő. A bölcsőde további dolgozói:  1 fő konyhai dolgozó,  1 fő  
karbantartó (4 órás ) , 2 fő dajka és takarító, 1 fő gazdasági ügyintéző (4 órás ) 1 
fő intézményvezető. 
 
 2010. évben  Budakalász Város Önkormányzat Bölcsőde 30.639.000 -Ft  
előirányzattal gazdálkodott.  
 

A 2010.  évben   két gyermekcsoport öltözőszekrény cseréje,  két 
gyermekcsoport részére  új bölcsődei fektető vásárlása  megtörtént 472.000.-Ft 
összegből.  

A nyári  zárás alatt megtörtént a konyha tisztasági festése, emeleti iroda 
ablakcseréje, a kültéri lépcső vízelvezetésének megoldása és az udvari épület 
külső felújítása, mely 800.000.-Ft-ba  került.   

 
2010  évben a gyermekek étkezési díjának megállapításakor a  rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását (havonta 5 gyermek) illetve az 50 
%-os mértékű  kedvezményes  étkeztetésre ( havonta 3  gyermek )  jogosultakat  
figyelembe vették.  
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A szülőkkel már a beszoktatáskor és az ezt  megelőző családlátogatás 
alkalmával igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani. A gyerekek szülei igen 
együttműködők, segítőkészek.  A hosszú távú jó kapcsolat a gyermek ellátása 
során igen fontos. A szülők értékelik és megbecsülik a bölcsődei szakemberek 
munkáját.  
 
A folyamatos jó szakmai munkának a többi intézménnyel való kapcsolattartás is 
feltétele. Jó kapcsolatot alakítottak ki az  óvodákkal, különösen a bölcsődések 
óvodai felkészítése során  ( szülői értekezlet, beiratkozás, felvételt nyert  
gyermekek névsor egyeztetése, óvodalátogatás). Évek óta így lehetőség nyílik a 
többi társ intézmény munkájának jobb megismerésére. Mint intézményvezetők 
is segítséget  nyújtanak bármilyen szakmai, gyakorlati, munkaügyi  kérdésben 
egymásnak.  
A védőnőkkel és a gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő szolgálattal, hivatal 
gyámügyi előadójával is történik egyeztetés.  
A bölcsődei ellátás során is találkoznak nehéz sorsú családokkal. Sajnálatos, 
hogy számuk  fokozatosan növekszik, ezért fontos, hogy  a közös  munka a 
lehető leghatékonyabb legyen. 
Egyre több az életvezetési problémákkal küzdő család, akik folyamatos 
segítségnyújtásra, tanácsra szorulnak.  A gazdasági helyzet hatására a családok 
anyagi helyzete egyre bizonytalanabb. Fontos, hogy a  szülők folyamatos 
munkát tudjanak vállalni és ehhez legyen elegendő bölcsődei és óvodai férőhely.  
 
A védőnők azok, akik  a  legkorábban találkoznak a terhes  kismamával, a 
családdal. Már ekkor  észre kell  venni a  bizonytalankodást, szorongást  és   a  
személyes kapcsolat során kell a  félelmeket és  szorongásokat eloszlatni. A  
gyermekvédelem területén  az  első  prevenciós   tevékenységet a jelzőrendszer 
tagjaként a  védőnők látják el. Az anya – gyermek kapcsolatnak  a  
csecsemőkorban  nagy  jelentősége  van. A védőnők a  gondozás során mindent   
észlelnek, ami  eltér attól, hogy a csecsemő egészségesen fejlődjön. A  
csecsemős családok esetén  figyelnek a lakhatásra, az oltásokat  figyelemmel  
kísérik, a táplálkozás, szoptatás,   a  mindennapi  gondoskodást, a csecsemő 
helyzetét a  családban.  
 
A védőnő feladata, hogy folyamatosan megfigyelésen alapuló tanácsadással és  
egészségneveléssel segítséget nyújtson a női lakosság számára, és  rajtuk 
keresztül a családoknak. Segítik a családokat az egészségkárosító hatások 
elkerülésében. Céljuk az egyének, közösségek zavartalan, harmonikus ( testi, 
lelki, szellemi és szociális téren ) fejlődésének  és egészséges életvitelének 
kialakítása.  
Végigkövetik a várandósság időszakát, majd szoros kapcsolatban állnak  a 
családokkal a csecsemő- és kisdedkorban.  



 17

 
A védőnői munka gerincét tehát a családgondozás képezi, melybe beletartozik:  
 a családlátogatás ( és annak keretében az egészségtudatos magatartás 

kialakítása), 
 a tanácsadás (önálló védőnői tanácsadás, ill. orvossal közösen tartott 

tanácsadás)  
 
Munkájukat képezi az általános iskolában végzett életkorhoz kötődő 
védőoltások és  szűrővizsgálatok is.  
 
2007. óta   5 védőnői körzetben  dolgoznak. (2 körzethez általános iskola, 3 
körzethez pedig  óvoda tartozik). Egy kolléganő helyettesítését 2010. 
szeptember 1. napjáig belső helyettesítéssel oldották meg.  
 
A gondozott  családok száma 650 volt.  Gondozási munkájuk során  1 esetben  
találkoztak gyermekelhanyagolással, 4 esetben történt a  gyermeket 
veszélyeztető tényező miatt intézkedés.  Együttműködnek a házi 
gyermekorvosokkal, az óvónőkkel, a területi nőgyógyásszal, a háziorvosokkal és 
a kismamák fogadott  nőgyógyászaival is.  
 
2010. évben  gondozott várandósok létszáma: 174 fő/év, gondozott csecsemők 
létszáma: 106 fő/hó, gondozott kisdedek létszáma: 228 fő/hó, gondozott 
kisgyermekek létszáma:541 fő/év. Az óvodákban 396 gyermeket,  az általános 
iskolákban 681 gyermeket gondoztak.  
 
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló módosított 51/1997. (XII. 18.) NM. 
kötelezően előírja az 1, 3, 6 hónapos, valamint  1, 2, 3, 4, 5, 6 éves gyermekek 
komplex védőnői szűrővizsgálatát, emiatt a védőnői tanácsadásaik forgalma az 
elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen nőtt. E rendelkezéssel párhuzamosan 
megszűntek az óvodai szűrővizsgálatok, az óvodáskorúak szűrése  ( a szülő 
jelenlétében ) a területileg illetékes védőnő önálló védőnői tanácsadásán 
történik.  
Az iskolákban kétévente végeznek szűrővizsgálatot a házi- gyermekorvosok 
közreműködésével. Vizsgálataink kiterjednek a testi fejlődés  megítélésére, 
érzékszervi szűréseket végzünk, az iskola orvosa  pedig  komplex fizikális 
vizsgálatot végez.  
 
 
Hatósági intézkedések 
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A települési jegyzők, mint első fokú gyámhatóság feladat  és hatásköreit   
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 
Kormány rendelet tartalmazza.  
Korábbi szabályozásnál  problémát jelentett azon  illetékességi szabály, akiknek 
a tényleges tartózkodási helye a lakóhelyük és  tartózkodási  helyüktől eltérő 
helyiségben volt.  A változás következtében  az illetékességet  a   tényleges  
tartózkodási hely alapozza meg. Így  a  családhoz legközelebb eső település  
jegyzője tudja  a család és a gyermek  számára  azokat a  szabályokat 
meghatározni, melyek  betartásával a veszélyeztető okok  megszüntethetőek. 
Ehhez  a család számára   a tényleges tartózkodási hely szerinti gyermekjóléti 
szolgálat nyújtja a szükséges segítséget.  
 
A  települési  önkormányzat  jegyzője a gyermeket  védelembe veszi, ha :  
- a szülő   vagy más  törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét  az 
alapellátások  igénybevételével megszüntetni  nem tudja, vagy nem akarja,  
de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a  gyermek  fejlődése  a  családi  
környezetben  mégis biztosítható.  
 
A védelembe vétellel egyidejűleg a  gyermekek  gondozásának folyamatos  
segítése  és ellátásának  megszervezése, a  szülői nevelés  támogatása érdekében 
a  gyermekek  részére a   gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki.  
A  családgondozó a  védelembe vételt  elrendelő határozat jogerőre  
emelkedésétől számított  15 napon belül a  gyermekekre egyéni gondozási- 
nevelési tervet készít. 
 
A  védelembe vétel indokoltságát kérelemre bármikor, hivatalból  évente 
felülvizsgálja a  gyámhatóság. Ha  védelembe  vétellel a  gyermekek  
veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, a  gyermekek  érdekében a  
gyermekvédelmi gondoskodás más módját  kell választani.   
 
A  települési önkormányzat  jegyzője  a gyermekvédelmi gondoskodás körébe 
tartozó intézkedést tesz,  ha 
- a  veszélyeztetettség  megszüntetése  szülő együttműködésével nem 

biztosítható. 
A  szülő  nem tekinthető együttműködőnek, ha:  
- megfelelő segítség és figyelmeztetés ellenére nem teszi  meg a  gyermek  

érdekében szükséges  intézkedéseket,   
- nem járul hozzá vagy egyébként akadályozza a gyermek körülményeinek  

megfelelő gyermekjóléti  ill. más szociális, egészségügyi v. közoktatási 
ellátás       ( alapellátás) igénybevételét.  
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A Gyermekjóléti Szolgálat előzetesen megkísérli a veszélyeztetett 
gyermekeknek alapellátás keretében történő segítését, mely hatósági ügyintézést 
nem igényel. Amennyiben a gyermek vagy szülő megfelelő együttműködésének 
hiánya miatt nem vezetett eredményre az alapellátás keretében történő 
családgondozás, úgy hatósági intézkedésre a családgondozó javaslatot tesz a 
gyámhatóság részére. A családgondozó támogatja a gyermeket, az őt 
veszélyeztető körülmények elhárításában, segíti a szülőket a gyermek 
gondozásában, családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére, 
nyilatkozik az alapellátás eredménytelenségének okáról, a gyermek és a szülő 
együttműködési készségéről, megküldi az alapellátás során felvett adatlapot, 
környezettanulmányt és a gondozási- nevelési  tervet, javaslatot tesz a szükséges 
hatósági intézkedésre és a kirendelhető családgondozó személyére. 

 
A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  a 

tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezéseket tartalmaz, mely  
szerint a tizennyolcadik életévét be nem töltött  tanköteles  gyermek a 
közoktatási intézmény  kötelező tanórai foglalkozásai  tekintetében  
igazolatlanul   mulaszt, a közoktatási intézmény  igazgatójának jelzése alapján  a  
települési önkormányzat  jegyzője  gyámhatóságként eljárva  igazolatlanul 
mulasztott  10. kötelező  tanórai foglalkozás után  végzéssel felhívja az  
iskoláztatási támogatás jogosultját  a  jogkövetkezményekre, mely szerint  
igazolatlanul mulasztott  50. kötelező tanórai  foglalkoztatás után – amennyiben 
a védelembe vétel még nem áll fenn- elrendeli a gyermek  védelembe vételét, 
továbbá az iskoláztatási támogatás  folyósításának  felfüggesztését.    

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő illetve  a 
rendszeres  gyermekvédelmi támogatásban részesülő  gyermek tekintetében más 
az eljárás, így  elkülönítetten  családtámogatási  folyószámlán  kell  gyűjteni, 
míg a másik esetben   havonta természetben kell biztosítani eseti  gondnok  
útján.  

A gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet  a családi pótlék  természetbeni 
formában történő  nyújtására,  az iskoláztatási támogatás folyósításának  
felfüggesztésére vonatkozó  általános szabályokról  tartalmaz rendelkezéseket.  

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése  tekintetében 2010. augusztus 
30. napjától történő hatályba lépés  óta  2010-es  évet figyelembe véve 12  
gyermek  tekintetében  volt  az iskoláztatási támogatás  folyósításának  
felfüggesztéséről és az arra történő figyelmeztetésről  tájékoztatás.  

Igazolatlanul mulasztott  10. kötelező  tanórai foglalkozás után10 esetben, 
igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után 2 esetben kellett  
intézkedni. Jogerősen megszüntetett eljárások 6 esetben, nagykorúság okán  6 
esetben  történt.  Az iskoláztatási támogatás  jogerős felfüggesztésére  1 esetben  
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került sor,  aki  nem részesült   rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, és 
felülvizsgálat  során fenntartásról történt  rendelkezés.  

 
2010. december 31-én  nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma  1 

családból  1 gyermek. A tárgyévben  veszélyeztetett kiskorúak 19 családból, 22 
gyermek  volt a  nyilvántartásban. A nyilvántartásból  törölt veszélyeztetett  
kiskorúak száma 21 gyermek. Védelembe vételi eljárás  megszűntetése   
nagykorúság okán nem volt. Tartózkodási  hely  szerint illetékes   
társhatósághoz  történő   iratanyag áttétele 1 gyermek esetében történt. 

 
Azonnali intézkedést  igénylő  esetben, ha a gyermek felügyelet nélkül 

marad vagy testi, értelmi, erkölcsi  fejlődését  családi környezete  súlyosan  
veszélyezteti  és  emiatt azonnali elhelyezése  szükséges   a  gyermek ideiglenes 
elhelyezéséről  szükséges  intézkedni.  

Ideiglenes  hatályú  elhelyezésre 3 gyermek esetében került sor a különélő 
másik szülőnél történő  elhelyezéssel sikerült  problémát megoldani. A különélő 
másik szülőnél elhelyezett  gyermekek   tekintetében    a Gyámhivatal 
felülvizsgálatát követően, a gyermekek külön élő másik szülőnél történő 
elhelyezéséről  döntött, így a gyámhatóság döntését helyben hagyta.  

 
A gyámhatóság  egy esetben ideiglenes hatályú elhelyezés  és  védelembe 

vételi ügyben elutasító  határozatot hozott, melyet  a külön élő szülő 
fellebbezésben  megtámadott, melyet  a   Pest Megyei  Közigazgatási Hivatal  
Szociális  és  Gyámhivatala  megvizsgált  és  a gyámhatóság  határozatát  
helyben hagyta.  

 
A gyámhatóság  azon  jogszabályi előírásnak,  mely szerint a védelembe 

vételi  eljárás során  tárgyalást kell  tartani,  valamint, hogy az  eljárás során  
meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a  gondozót, a 
korlátozottan cselekvőképes személyt  és az  ítélőképessége birtokában  levő  
gyermeket, továbbá minden esetben  azt, akivel szemben kötelezettséget 
kívánnak megállapítani, valamint szükség szerint a gyermek  más  közeli 
hozzátartozóit, ezen  kötelezettségének eleget tett.  
 

A védelembe vétel  elrendeléséről, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság megállapításáról  szóló határozat  
meghozatalával egyidejűleg  tájékoztatni  kell a szülőt azokról a 
kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről , melyek a gyermeket 
megilletik,  ha  megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű  gyermekre 
vonatkozó feltételeknek.  Akkor minősül a  gyermek  halmozottan  
hátrányosnak,  ha  a gyermek védelembe vett,  illetőleg  rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és  a  szülők  legfeljebb az iskola 
nyolcadik  évfolyamán  folytatott  tanulmányaikat  fejezték  be  sikeresen.  
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Ezen  tájékoztatási  kötelezettséget  a  védelembe  vett    valamint a  rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezményre való  jogosultság megállapításával  egyidejűleg 
minden  esetben   teljesítettük. A halmozottan hátrányos  helyzetű  tanulók  
nyilvántartásában    23 fő  gyermek  szerepelt.  
__________________________________________________________ 

 
A  településen  családi napközi, házi gyermekfelügyelet,  egyéb ellátási 

forma nem működik.  Helyettes  szülő, valamint  gyermekek- és családok 
átmeneti otthona   nincs  a  településen.  

 
Nagyon   sok   család   gyermeke  számára    nem  tudja megfizetni a   

drága   más településen   szervezett   hetes   turnusban   üzemeltetett  táborokat, 
ill. napközbeni foglalkozásokat. A  gyermekek  nyári  szünetben   történő 
ellátását és felügyeletét biztosító  szabadidős tevékenység  tekintetében  2011-
ben  határozattal a Képviselő –testület  döntött.   

 
Városunkban Áldozatvédelmi Iroda nem  működik, az Önkormányzat 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos  koncepcióval  nem rendelkezik. 
2010. szeptemberében megrendezésre kerülő  autómentes nap keretein 

belül az óvodások és általános iskolások számára a mentőszolgálat, a rendőrség 
és a tűzoltóság bemutatót tart, illetve játékos vetélkedők keretében baleset 
megelőzéssel, tűzvédelemmel, a biztonságos közlekedéssel ismerkedhettek meg.  

 
Jelen beszámolót a 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet  10. számú 

mellékletében meghatározott tartalommal a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézmények  által szolgáltatott adatokat, beszámolókat felhasználva  készítette 
elő a Hivatal.  

 
Fentiek alapján kérem az alábbi  határozati javaslat elfogadását: 

 
Határozati javaslat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évi 
gyermekvédelmi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2011. május 31.   
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2011. május 12. 
 
 

Rogán László  
polgármester 


