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Budakalász Város 2019. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

átfogó értékelés 
 
Budakalász állandó lakónépessége 2019.12.31. napján 11601 fő. 
Ebből a 0-18 éves korosztály: 
 

Korcsoport Fő 

0-3 éves 489 

4-6 415 

7-14 1404 

15-18 477 

Összesen: 2785 
 

 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
2019. évben 70 gyermek jogán részesült a család rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. Az igénylő családokban nevelkedő gyermekek kedvezményesen, vagy 
ingyenesen jutottak tankönyvhöz, illetve étkeztek az intézményekben.  
A kedvezményben részesülő gyermekek után a családok két alkalommal - augusztus és 
november hónapban- részesültek 6.000.-Ft/fő, illetve 6.500.- Ft/fő támogatásban Erzsébet- 
utalvány formájában, mely azonban nem csak élelmiszerre, hanem ruházat és iskolaszer 
vásárlására is felhasználható. 
Ezen támogatási formánál családok esetében 38.475.-Ft/fő, beteg gyermeket nevelő 
családoknál, vagy egyedül nevelő szülők esetében 41.325.-Ft/fő a jövedelemhatár.  
 
Települési Támogatás  
Ezen támogatási forma az átmenti segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi segélyt foglalja 
magában.  
Átmeneti segélyben 2019. évben 28 fő részesült, összesen 106.500.-Ft összegben. Ez a 
támogatási forma személyenként 3-5000.-Ft közötti támogatást jelent alkalmanként és 3 
havonta igényelhető. A jövedelemhatár, ezen támogatás esetében 42.750.-Ft/fő családoknál, 
egyedül élőknél vagy egyedülállóknál pedig 57.000.-Ft/fő. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi segélyt 2019. évben 5 család részére állapítottunk meg, összesen 
30.000.- Ft összegben. Ez a támogatási forma gyermekenként 3-5000.-Ft közötti támogatást 
jelent alkalmanként és 3 havonta igényelhető. A legtöbb család esetében évente 1-2 
alkalommal került kifizetésre. A jövedelemhatár 42.750.-Ft/fő családoknál, gyermeküket 
egyedül nevelőknél 57.000.-Ft/fő. 
 
Újszülöttek egyszeri támogatása 
A Képviselő- testület saját költségvetéséből minden újszülött részére 10.000.-Ft egyszeri 
támogatást nyújt. 2019. évben 83 esetben történt kifizetés, összesen 830.000.- Ft összegben.  
 
 
 
 



 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
Az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg terhére nyújthat rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást rászoruló családok számára, ahol az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 42.750.-Ft-ot, és a családban a tartós munkanélküliség, a tartós betegség vagy 
az egyedülálló szülő veszélyességi tényezők közül legalább kettő fennáll. 2019. évben nem volt 
irányú kérelem . 
 
Nyári napközis ellátás 
Az Önkormányzat igény szerint nyári napközis ellátást biztosított az általános iskolás 
gyermekek részére napi háromszori étkezéssel. Az ellátást hetente változó létszámban 20-25, 
összesen 140 gyermek vette igénybe. 
 
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

 
2019. évben a családsegítést és gyermekjóléti alapellátást családsegítő munkatársak látták el 

a budakalászi területi irodában. A család és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatását alapellátás 

keretén belül együttműködési megállapodással 86 személy vette igénybe, mely 34 család 

gondozását jelentette. Egyszeri alkalommal történt kapcsolatfelvétellel 138 esetben tudták 

megoldani az aktuális családi vagy egyéni problémákat. 

 

A szolgálatnál megjelent igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint 
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módja 

életkor/ 

nem 

0-

2  

3-5 6-

13 

14-

17 

18-

24 

25-

34 

35-

49 

50-

61 

62 

felett 

össz: családok 

száma 

együttműködési 

 megállapodás  

alapján 

férfi 2 4 19 6 2 4 11 3 3 55  

nő 2 4 15 3 4 4 15 8 4 57 

össz: 4 8 34 9 6 8 26 11 7 112 75 

központ 

felé 

           

nem 

együttműködésre 

kötelezettek 

férfi     1 1 1 1 1 5  

nő      1 3 3 1 8 

össz:     1 2 4 4 2 13 26 

összesen 4 8 34 9 7 10 30 15 9 125 101 

 

Ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatásunkat jellemzően az alábbi problémakörben kérték 

ügyfeleink: 

- történt szolgálati idő kiszámíttatása,  
- nyugdíj előtti álláskeresési segély intézése,  
- méltányossági nyugdíj-emelés kérelem, egyszeri segély igénylése a 

Nyugdíjfolyósítónál,  
- információnyújtás különféle ellátásokról (leszázalékolás),  
- települési támogatások (eseti segély, gyógyszer, temetési), kérelmek (rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás) kitöltésében való segítségnyújtás,  
- nyilatkozatok, meghatalmazások, hivatalos levelek írása,  
- méltányossági kérelmek írása NAV tartozás mérséklése miatt,  
- méltányossági kérelem kommunális adó eltörlésére,  
- szociális tűzifaigénylés,  
- honosítási kérelem elindításában való segítségnyújtás. 

 



 

 

Foglalkoztatással kapcsolatosan segítettünk: 

- önéletrajzírás,  
- e-mail fiók elkészítése,  
- önéletrajzok elektronikus formában történő elküldése, 
- interneten történő álláskeresés, 
- felkészítő beszélgetés állásinterjúra (megjelenés, kommunikáció), 
- információnyújtás álláskeresési segélyről, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásról, 
- háztartási munka ügyintézés NAV- nál. 

Életviteli tanácsadás: 

- életvezetési problémák feltárása, 
- segítő beszélgetések, 
- az élet különböző területeinek: család, munka, anyagi javak, egészség, kapcsolatok 

feltárása, feltérképezése, 
- az egyén ill. család képessé tétele saját életének viteléhez, 
- mások „kézen fogása” egy egész ügymenet kapcsán. 

 

Anyagi problémákkal megkereső ügyfeleinknek elsősorban: 

- bútoradomány (közvetítés),  
- ruhaadomány osztás 2 alkalommal, közel 19 család rendszeresen tért vissza 

hozzánk  
- tartós élelmiszer-csomag és melegétel-adomány eljuttatása rászorulók részére. 

 

Családi konfliktusok: 

- a családi együttélés során jelentkező krízisek, élethelyzeti válságok, feltárása, 
konfliktusok kezelése, 

- a válások kapcsán felmerülő gyermekelhelyezés, láthatás szabályozása, 
- a szenvedélybetegségek okán kialakult családi ellentétek csökkentése, szükség 

esetén továbbirányítás a megfelelő egészségügyi intézménybe, 
- információnyújtás. 

 

Oktatási intézményekbe történő beilleszkedési nehézségek: 

- napjainkban egyre több a nehezen kezelhető gyermek, melynek oka főként az 
előbbiekre vezethető vissza, egyre több jelzés érkezik a magatartásproblémával 
küzdő tanulókról, 

- a szülők számára jóformán ellenőrizhetetlen, hogy kamaszkorú gyermekük hol és 
hogyan tölti a tanítási időt és a szüneteket, sokszor az igazolatlan mulasztások 
révén szembesülnek és értesülnek arról, hogy gyermekük nem jár iskolába, 

a mulasztások vizsgálatakor sok esetben derült ki, hogy az iskola, az osztályfőnök és a szülők 

között nincs információáramlás, nincs aktív kapcsolat 

 

 

 



 

 

2019. december 31.-én hatósági intézkedés nyomán gondozott családok száma Budakalászon 

 

Település Védelembe 
vett 

Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe 
vett 

Utógondozás Összesen 

Budakalász 2 1 0 0 3 
 

Jogi szolgáltatás továbbra is a Szentendrén található család- és gyermekjóléti 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. 

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes, a lakosság és jelzőrendszer által megtett 

jelzések, illetve önkéntes megkeresések alapján történtek. 

Jelzőrendszer működése 

A családsegítőnek vagy jelzőrendszeri felelősnek heti jelentést kell készíteni az adott héten 

érkező új jelzésekről. A jelzések száma 2019-ben 27, ez kevesebb volt mint 2018-ban, viszont 

az érintett személyek száma nem változott. 

Jelzések száma  

jelzőrendszeri tag megnevezése jelzések száma 

közoktatási intézmény 9 
gyámügyi osztály 4 

rendőrség 4 
egészségügyi szolgáltató 3 

védőnői szolgálat 1 
szociális szolgáltató 6 

összes jelzés száma 27 

jelzések kapcsán érintett személyek 
száma 

30 

 

Ez természetesen messze van az összes esetszámtól, hiszen az egyes szolgálatoknál sok az 

önkéntes megkeresők száma, illetve a család-és gyermekjóléti központ részéről is történtek 

megkeresések.  

A család-és gyermekjóléti szolgálatok 2019-ban is rendszeresen segítették a jelzőrendszer 

munkáját.  

- Szakmaközi megbeszéléseket tartottak, a jogszabályban rögzítettek szerint: a 
rendőrséggel, a védőnőkkel, valamint részt vettünk a szentendrei tagóvodavezetők 
tanévnyitó értekezletén is. 

- Meghívás esetén részt vettünk az oktatási intézmények tantestületi, szülői 
értekezletein is.  

- Konkrét esetek kapcsán esetmegbeszéléseket tartottunk.  



 

 

 

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. 

Ezen a területen a családtámogatások igénylésével kapcsolatosan volt a legtöbb megkeresés, 

de iskolai igazolatlan hiányzással, egészségkárosodással, családon-belüli konfliktussal 

összefüggő esetek is előfordultak. Az esetek nagy részében az ügyfelek által jelzett problémán 

kívül másodlagos problémák is megtalálhatóak, ezért ezek komplex kezelése szükséges. 

Kapcsolat a jelzőrendszerrel 
A helyi jelzőrendszeri tagokkal jó az együttműködése a Szolgálatnak. A jelzőrendszer 

folyamatos működése érdekében évente legalább kétszer jelzőrendszeri találkozót szerveznek 

a településen dolgozó jelzőrendszeri tagokkal.  

E mellett egy-egy eset kapcsán a bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősökkel 

valamint a védőnőkkel az önkormányzat illetékes ügyintézőivel, illetve a rendőrség 

kapcsolattartójával (ami a szakmaközi megbeszélések magas számából is kitűnik) konzultálnak 

az aktuálisan felmerült problémákkal kapcsolatban.  

Évente további négy alkalommal a különböző területeken dolgozó jelzőrendszeri tagok 

számára Szentendrén szerveznek jelzőrendszeri találkozót.  

Az igénybe vevő által hozott problémák típusai az esetszám alapján 

megnevezés személyek száma 

anyagi (megélhetéssel, lakhatással össze 
függő ) 

15 

gyermeknevelési 9 

gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

0 

magatartászavar, teljesítményzavar 5 

családi – kapcsolati konfliktus  21 

szülők vagy a család életvitele 17 

fogyatékosság 1 

gyermeki elhanyagolás 5 

lelki-mentális 9 

 egészségügyi probléma 11 

foglalkoztatással kapcsolatos 12 

ügyintézéssel kapcsolatos 39 

 

Az ellátási területre jellemző veszélyeztető tényezők 

 szegénység,  

 szenvedélybetegség, 

 munkanélküliség, 

 a megfelelő lakhatás hiánya, 



 

 

 vándorló életmód,  

 gyermeki jogok megsértése,  

 bántalmazások,  

 iskolai hiányzás, 

 kapcsolattartási problémák,  

 szabálysértés, bűncselekmény elkövetése  

 családi díszfunkciók 

 kapcsolattartási problémák 
Az elmúlt évben hatósági intézkedést követő esetkezelésbe családgondozó bevonásra és az 

általa végzett szociális segítő tevékenységre nem került sor. 

2019-ben egy válsághelyzetben lévő várandós anyát gondozott az intézmény és a 

megszületett gyermek ideiglenes elhelyezésbe, nevelő szülőkhöz került. 

Bűnmegelőzési adatok 

Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők 

száma 

2 fő 

a bűnelkövetés okainak bemutatása   

1. 2019 nyarán történt egy bolti lopás 

Budapesten a bevásárló központban. A 

fiatal elkövetőt társával együtt érték tetten 

amint ellopott 5000 Ft értékben bizsu 

ékszert. 

A család jó módban él, rendezett 

körülmények között, a szülők mindenben 

együttműködőek voltak a Szolgálattal, így 

védelembe vételre nem került sor. 

2. Rendezett körülmények között élő 

család, a fiatalkorú drogfogyasztás miatt 

került a rendőrség látókörébe. 

Kortárssal közösen használtak 

tudatmódosító szert. A gyermek nem bánta 

tettét, mentális problémáit próbálta így 

kezelni. Kora miatt védelembevételre nem 

került sor, de alapellátása nem lett 

megszüntetve.  

 
  



 

 

 
Az Intézmény által nyújtott preventív és egyéb szolgáltatásaink bemutatása: 
A településen az év első felében kéthetente, majd minden hó utolsó péntekén került sor 
ruhaosztásra, a tapasztalat szerint egyre kevesebb részvételi aránnyal. 2019-ben karácsonyra 
több családnak személyesen vitt a családsegítő a korábban erre a célra gyűjtött tartós 
élelmiszerekből, játékokból, ruhákból, tisztálkodási és piperecikkekből álló csomagot. 
 
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 
A család-és gyermekjóléti szolgálat célja egy olyan a gyermek érdekeit védő speciális, 
személyes, szociális szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, és lelki egészségének, családban 
történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és 
azok megoldására javaslat készítése, az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, koordinálása is 
a feladat. A Gyvt. 17.§. alapján az intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés 
megszervezése, tevékenységeik összehangolása. A jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélés 
megszervezése az ellátási területen évente két alkalommal. Esetkonferenciák összehívása, 
lebonyolítása az érintettek bevonásával. Tanácskozások megszervezése, lebonyolítása. 
A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozás, gyermekkel és családjával 
végzett speciális személyes szociális munka keretében a gyermek problémáinak rendezése, a 
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása. A családi konfliktusok megoldásának 
elősegítése, különösen a válás, gyermek elhelyezésével járó kapcsolattartás esetén. 
Egészségügyi és szociális ellátás igénybevételének ösztönzése, hatósági gyermekvédelmi 
intézkedések kezdeményezése; javaslat védelembevételre illetve javaslat a gyermek 
családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre, vagy annak megváltoztatására. 
 
Összegzés 
 
Városunk az előző évekhez hasonlóan, továbbra is nagy hangsúlyt fektet a gyermekvédelmi 
feladatok ellátására.  
 
Megállapítható az is, hogy a segélyezettek köre nagy százalékban azonos, ugyanazok a 
családok jelennek meg minden támogatási formánál.  
 
Rendszeresen végzünk környezettanulmányokat és látogatjuk a családokat a valódi 
élethelyzetük feltárása érdekében.  
 
Az elmúlt évhez hasonlóan 2020. évben is különös figyelmet fordítunk a gyermekekkel 
kapcsolatos támogatások esetében a gyors és hatékony ügyintézésre és a teljes körű 
tájékoztatásra.  
 


