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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

  

http://www.budakalasz.hu/
mailto:info@budakalasz.hu


2 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató 

kiegészítésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény alapján ebben az 
évben is elkészítettük a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót, melyet a testület az 58/2017. (III.30.) számú határozattal elfogadott.  
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális Osztálya az 
értékelés kiegészítését javasolta, melyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 
egyeztetve elkészítettünk.  
 
Kérem, a Képviselő-testületet a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló, 58/2017. (III.30.) számú határozat 
mellékletét képező tájékoztatót jelen határozat mellékletével kiegészíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
 
 
Budakalász, 2017. július 18. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 
 

Budakalász Város 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelés kiegészítése 

 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása: 
 
2016-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elutasítására 7 család esetében került 
sor. Minden esetben az 1997. évi, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározott egy főre eső magas jövedelem volt az elutasítás oka. 
 
Az Önkormányzat igény szerint nyári napközis ellátást biztosított térítés ellenében az 
általános iskolás gyermekek részére napi háromszori étkezéssel, a nyári szünet teljes 
időtartamára. Az ellátást hetente változó létszámban, 25-30 gyermek vette igénybe. 
 
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

2016. január 1-től a törvényi változásoknak megfelelően a családsegítés és gyermekjóléti 

feladatokat látnak el a családsegítő munkatársak a Budakalászi Területi Irodában. A 

szolgáltatások igénybevétele a lakosság és jelzőrendszer által megtett jelzések, illetve 

önkéntes megkeresések alapján történtek. Szolgáltatások továbbra is térítésmentesek. 

A 2016-os év folyamán az Intézmény szolgáltatásait 227 fő vette igénybe, amely 139 családot 

jelent. Ebből 98 esetben (48 család) történt szerződéskötés, 129 (91 család) esetben pedig 

egyszeri információs lap került kitöltésre. 

A Gondozott családok jelentős részénél továbbra is a napi megélhetésért, a túlélésért 

folytatott küzdelem határozza meg mindennapjaikat. Az intézmény ezeket a nehézségeket 

pénzbeli és természetbeni juttatások igénylésére vonatkozó információnyújtással, illetve 

adomány közvetítéssel tudja enyhíteni. 

A településen megjelenő elsődleges problématípusok csoportosítása az érintett személyek 

tekintetében: 

 0-17 éves 

személyek 

száma 

18 év feletti 

személyek 

száma 

anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő)  9 

gyermeknevelési 3 3 

gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 7  

magatartászavar, teljesítményzavar 3  

családi – kapcsolati konfliktus  3 5 

szülők vagy a család életvitele 6 10 

szülői elhanyagolás 1  

családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki, szexuális) 1 4 

lelki-mentális  1 

egyéb egészségügyi probléma  1 

foglalkoztatással kapcsolatos  6 

ügyintézéssel kapcsolatos 9 23 

Információkérés  3 
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A család és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai: 

 szakmai 

tevékenységek 

száma 

(halmozott 

adat) 

szolgáltatásban 

részesülők 

száma 

információnyújtás 114 55 

segítő beszélgetés 191 72 

tanácsadás 122 59 

ügyintézéshez segítségnyújtás 162 49 

családlátogatás 165 98 

kríziskezelés 2 2 

közvetítés a család és gyermekjóléti központhoz 3 5 

egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítása központ 

által bevonva 

1 2 

pszichológiai tanácsadás 19 6 

jogi tanácsadás 7 3 

környezettanulmány elkészítése 1 1 

konfliktuskezelés 19 16 

közvetítés természetbeli ellátáshoz való hozzáféréshez 5 5 

esetkonferencia/esetmegbeszélés 7 11 

adományozás 8 8 

 

Jogi szolgáltatás a Szentendrén található központban megoldott. A pszichológiai szolgáltatást 

a család és gyermekjóléti központ helyben történő szolgáltatással biztosítja azoknak, akik 

lelki-mentális, illetve családi –kapcsolati problémával fordultak az intézményhez.  

Jelzőrendszer működése 

2016-os évben Budakalászon összesen 33 jelzés érkezett a jelzőrendszeri tagoktól. Az alábbi 
táblázatban az egyes jelzőrendszeri tagok szerinti bontásban mutatjuk be a jelzések 
megoszlását. 

 

jelzőrendszeri tag megnevezése jelzések száma 

közoktatási intézmény 14 

gyámügyi osztály 6 

rendőrség 5 

állampolgár, társadalmi szervezet 5 

bíróság, ügyészség 1 

védőnői szolgálat 1 

szociális szolgáltató 1 

 

A gyermek és háziorvosok, illetve a pártfogói felügyelet nem éltek jelzéssel az elmúlt év 
folyamán. 
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A budakalászi a jelzőrendszeri tagok aktivitása az év első felében csekély volt. Az évi két 
településen megtartott jelzőrendszeri találkozó közül az elsőre a tagok közül mindössze a 
Magyar Vöröskereszt Utcai Gondozószolgálatának munkatársai jöttek el. A többi 
jelzőrendszeri tag távolmaradásának oka ismeretlen maradt.  

Az őszi jelzőrendszeri találkozóra lényegesen több tag jött el. Ezen a megbeszélésen 
bemutatásra kerültek a gyermekvédelmi rendszerben 2016. január 1-én életbe lépett 
változások.  

2017-ben továbbra is elengedhetetlen a jelzőrendszeri találkozók esetén az, hogy a 
meghívókat személyesen vigyék ki a munkatársak. Egyes jelzőrendszeri tagok tekintetében 
erősíteni kell, hogy jelzéssel éljenek valamint azt is, hogy milyen esetekben keressék meg 
szolgálatot.  

Az észlelő és jelzőrendszeri intézkedési terv megvalósítása: 

A jelzőrendszeres módszertani anyagok ismertetése, bemutatása, a veszélyeztetettség 

fogalmának tisztázása mellett a tárgyalás témája volt az észlelő- és jelzőrendszeri tagok 

feladatai és kötelezettségei. 

Az eddigi nehézkes együttműködés és/vagy annak hiánya mögötti konfliktus feltárása után, 

megállapodás született, hogy minden jelzőrendszeri tag számára egyaránt fontos a jövőbeni 

hatékony együttműködés szakmai kereteinek kialakítása. (pl. meghívás tanári konferenciára). 

Összességében megállapítható, hogy a települési jelzőrendszeri tagok aktivitása nem 
nevezhető aktívnak, de javulás tapasztalható. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az egyes 
jelzőrendszeri tagok a személyes megkeresés óta bizalommal fordulnak szolgálat 
munkatársai felé, bizonytalanság esetén kikérik véleményüket, szakmai álláspontjukat. 

 
Veszélyeztetett kiskorúak adatai 

Nyilvántartott kiskorúak 2016 összesen 
ebből: 

24 

nevelési probléma 10 

családi konfliktus 3 

családon belüli bántalmazás (fizikai) 1 

elégtelen lakáskörülmények 6 

szociális/antiszociális viselkedés 2 

játékszenvedély 1 

Tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra 
stb.) 

1 

 

Nevelésben vett gyermekek száma  6 fő 

 

A nevelésbe vett gyermekek visszagondozásának hatékonyságát nagyban befolyásolja a 

szülők motiváltsága/ motiválatlansága, anyagi helyzete, lakáskörülményei, egészségügyi 

állapota (szomatikus, mentális), illetve egyre gyakoribb - a szülők vándorlásának 

következtébe - fellelhetőségük hiánya. Az intézmény nem találja őket, ismeretlen helyen 

tartózkodnak. Fiatalabb szülők esetében gyakran megkönnyebbülés, hogy gyermeküket jó 
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helyen tudják, miközben ők helyzetükön, konfliktusos párkapcsolatukon, 

szenvedélybetegségükön változtatni nem kívánnak. 

Fiatalkorú bűnelkövetők száma: 

Bűnelkövetés módja 2016-ban Bűnelkövetők száma 

Lopás 2 fő 

Közszeméremsértés 1 fő 

 

Rálátás csak azokra a fiatalkorú bűnelkövetőkre van, akikkel kapcsolatban rendőrségi jelzés 

érkezik. Budakalászon a csekély bűncselekmények száma miatt nem készült bűnmegelőzési 

program. 

A civil szervezetek aktív szereplői a város életének. Rendszeresen szabadidős és 

egészségmegőrző programokat szerveznek. A lakosság körében kiemelten népszerűek az 

Egészségklub prevenciós szűrései, a Kalász Diák Sport Egyesület, a Szentistvántelepi Iskola 

Diák Sportegyesület, a Vidra SE, és a Szent István Cserkészcsapat kiemelkedik a 

drogprevenciós és szabadidős programok szervezésében  


