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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodását 9 település kötötte meg a feladatok ellátása érdekében 2013. január 1-jétől 

határozatlan időre. Az Intézmény a Budakalászi telepirodája révén biztosítja az ellátást a 

lakosok részére. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy 

alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, 

valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát. 

Az Intézmény vezetője, dr. Mazán Katalin megküldte a 2021. évre vonatkozó szakmai 

beszámolóját, mely az előterjesztés mellékeltét képezi. 

 

Az intézmény budakalászi irodája 2021-ben új helyre költözött. Az épület teljes felújításon esett 

át, így minden igényt kielégítően áll a lakosok és a szakemberek rendelkezésére. A korábbi 

telephelyi minősítés nyitva álló egyéb helyiségre módosult.  

A beszámoló szerint mind a Szolgálat, mind a Központ tevékenységét jelentősen 

meghatározta a járványhelyzet. A Szolgálat a szolgáltatások egy részt nem tudta 

megvalósítani a digitális oktatás miatt, helyette ezt online formában biztosította. A Központnál 

jelentős változás volt, hogy nőtt azon estek száma, melyben a szülő vagy a gyermek súlyos 

lelki, mentális vagy pszichés zavarral küzd.  

A 2021-es évben adománynapot több alkalommal tartottak, gyermekeknek segítettek a 

tanulásban, 4 családnak tanszercsomagot biztosítottak, karácsonykor 13 rászoruló családnak 

juttattak el csomagot, 2 esetben történt családból kiemelés. A kapcsolattartás és az 

együttműködés folyamatos az önkormányzat és az intézmény között. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2022. április 14. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 






































































































































































