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Javasolt napirend:

Nvílt ndpirendi pont:

L. Javaslat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti lntézmény 2o2l. évi beszámolójának elfogadására
51'l2022. (lv '27 ') sz. előterjesztés

Tárgyalja: Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Balogh Csaba elnök köszönti a megjelenteket. A rendes bizottsági ülést megnyitja. Megá|lapítja, hogy a

bizottság 7 fővel határozatképes.

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta, Balogh Csaba

bĺzottsági elntik a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági tagot bízza meg 6 igen, 0 nem,

1 tartózkodás szavazattal.

N o pi rend meqtá rąvalásd :

L. Javaslat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti lntézmény 202l. évi beszámolójának elfogadására
5Ll2022. (lv .27 .) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Balogh Csaba elniik: Köszöntom Sztanka Évát

Balogh Csaba elnök: Van-e kérdés, hozzászolás?

Horváth Emese külsős bizottsági tag: Nyitvatartás hogy alakul?

Sztanka Éva családsegítő: Kedd, szerda 12-1'6 őrái, csütortök-péntek 8-L2 óráig' Ez az ügyfélfogadási idő, de

ezen felül telefonon elérhetőek vagyunk. Van 20-20 órás ktitetlen munkaidőnk, amikor a családokhoz járunk.

2-en látjuk el e telepÜlésen a feladatot.

Balogh Csaba elnök: A kapura ki tudnánk tenni a telefonszámot? Vagy kinn van már?

Sztanka Éva családsegítő: Kinn van már, publĺkus'

Horváth Emese külsős bizottságitag: A beszámolóban szereplő 0-17 éves korú gyerekek száma 9389 fő, ebből

Budakalászon hány gyermek érintett?

Sztanka Éva családsegítő: Kevés, aki érintett, és akĺvel nekĹ]nk kapcsolatunk van. Jelzések érkeznek, és a

statisztikában tobbszor szerepelhet ugyan az a gyerek. A ]-6 évesek, nem ĺskolai kötelezettek, ők nem kerülnek

be a hiányzásos rendszerbe. Vannak, akik önként kérnek segítséget, ők kevesebben vannak.

Vannak, akik nem működnek együtt.

Horváth Emese külsős bizottsági tag: Vannak, akik nem működnek együtt, ott milyen további lehetőség van?
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Sztanka Éva csa|ádsegítő: JeleznÜnk kell a gyámhivatalnak, ha egy családdal nem tudunk együttműködni, ők

belépnek hatóságként, ők tehetnek meg lépéseket, pl. védelembe vétel. A hatóság előírhat feladatokat a

családnak.

Horváth Emőke külsős bizottságitag: Mit jelent, hogy nem együttműködő a család?
Sztanka Éva családsegítő: Jelzést kapunk családtól, magánszemélytől, fel kell keresnünk őket. Ha a család

elzárkózik, akkor az önkéntes aĺapú együttműködés nem fog bekövetkezni. A hatóságnak vannak kényszerítő
eszközei.

Horváth Emese külsős bizottsági tag: Van itt egy ĺlyen, hogy 19 fejlesztett óra 2L gyereknek. Ez összesen

ennyi?

Sztanka Éva családsegítőz Ez az egészjárásra Vonatkozik' 1 fejlesztő pedagógus dolgozik fél állásban.

Horváth Emese külsős bizottsági tag: 1-0 alkalom egy gyerek, akkor ez ember hiány.

Balogh Csaba elnök: Ki a vezető?

Sztanka Éva családsegítő: Szentendrén van a szakmaĺ vezetőnk. Egyenragú félként dolgozunk.
Balogh Csaba elnök: Pszichológust foglalkoztatnak?

Sztanka Éva családsegítő: lgen heti 1 alkalommal van Budakalászon, de Szentendrére ĺs kĺ lehet mennĺ. A
csa ládsegítő tudja a szolgá ltatást megigényelni a központon keresztül'
Balogh Csaba elnök: olvastam a beszámolóban, hogy nagyon sok jelzést az intézményekből kapnak. Kellő

lefedettségű-e aza szám, amĺt onök ĺnformációként megkapnak.

Sztanka Éva családsegítő: Budakalászon ez jól működĺk, van egyfajta kommunikáció az intézmények közott. A
védőnőktől, és az iskolából ĺs érkeznek jelzések. Kalász Suliban Van egy szociális segítőnk, illetve a tobbi
iskolában is. Vannak, hogy ők helyben tudnak intézkedni.
Balogh Csaba elnök: Logĺsztikai kérdés, hogy a raktározásuk megoldott-e?
Sztanka Éva családsegítő: Nem igazán. Jövőhét pénteken ruhaosztást tartunk. Most fogadunk adományokat,
de utána Szentendrén van raktárhelységünk a menekültek miatt, oda tudunk adományokat szállítani. A
járásban több településen ĺs szokott |enni ruhaosztás, és a szigetre szoktuk átvĺnni a jó minőségű, használható
holmikat.

Ba|ogh Csaba elnök: Úgy tudom, hogy a BÉsZKÜ telepén Van egy kis épület, amit megkaptak raktározásra célra.

Sztanka Éva családsegítő: Nem tudom, úgy tudom, hogy decemberben használtunk egyszer, de utána az volt
az informácĺó, hogy nem használhatjuk.

Nagel lstván alpolgármester: Úgy tudjuk, hogy átmeneti raktározási kérés volt. Ez megegyezés kérése, ha

igény felmerül, akkor jelezzék felénk.

Sztanka Éva családsegítő: Továbbítom az információt'
Nagel lstván alpolgármester: A gÉszrÜ helyre átköltöztek, és haIlottuk, hogy kezdetben volt egy-két dolog,

amit önök megcsináltak. Van-e technikai probléma?

Sztanka Éva családsegítő: Most már sokkaljobb, le lehet ülni, tudunk tartani megbeszéléseket.
Nagel lstván alpolgármester: Úgy tudom, hogy nem csak ketten lennének.

Sztanka Éva csatádsegítő: Nemcsak ketten vagyunk. Van iskolai szociális munkás, 2 tanácsadó, akik megyei

szĺnten látják el a feladatot. Van mediátor, családkonzu|táns, menedzserek.
Nagel lstván alpolgármester: Budakalászon a családsegítés és gyermekvédelmĺ le van fedve, csak dedikáltan
ketten Ülnek itt.

Sztanka Éva családsegítő: lgen. Forgó rendszerben vagyunk.

Horváth Emőke külsős bizottsági tag: A szövegben van olyan, hogy nyĺtva álló helység nĺncs, ezt nem értem.
Sztanka Éva családsegítő: Ennek praktikai okai vannak. Budakalász, ha telephelyként működne, a

nyitvatartásnak folyamatosan kellene működni. A szakember hiány mĺatt a fo|yamatos nyitvatartás nagyon

nehezen lenne megoldható.
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Nagel lstván alpolgármester: Amĺkor a költözésről volt szó, a vezetés kérte, hogy a város járuljon hozzá, hogy

nyitva álló egység legyen adminisztratív okokból. A bürökrácia csökken ezáltal, más szempontból nem

változtatja meg a helybeni ellátást, a nyĺtvatartás nem volt tiszta, hogy ebben különbség van.

Sztanka Éva családsegítćí: Ugyanígy 2fő látja el a települést, csak ügyeleti időt nincs. Nem kell 8-L6-ig az

ĺrodában ülni, ami a telepidőnket csökkentené.

Nagel lstván alpolgármester: Cél, hogy a szolgáltatás meglegyen, bürökrácia csökkenjen.

Horváth Emőke külsős bizottsági tag:. Azzal, hogy átköltöztek, mennyire elérhető ez a családoknak? Nem

okozott nehézséget? Nem csökkent a forgalom?

Sztanka Éva családsegítő: Akinek szÜksége van segítségre, oda is el tud jönni, könnyen megközelíthető. Nem

vettük észre a forgalom csökkenést. Legtöbb esetben odatelefonálnak, hogy jönnének.

Horváth Emese kiilsős bizottsági tag: A kĺemelés az szociális, vagy mentálĺs ok mĺatt volt? Sokszor van, hogy

kiemelnek, és a vĺsszagondozás a szociális miatt nem fog menni.

Sztanka Éva családsegítő: Nem szocĺá|is tényező miatt volt. Elég súlyos elhanyagolás történt.

Balogh Csaba elnök: Tudomásom szerint L0 társult telepiilés hozta létre ezt a társulást, viszont a bevezetőben

LL települést olvasok.

Sztanka Éva csa!ádsegítő: Dunabogdányban kÜlon szolgálat műkodik .Ezvalószíníjleg hiba. De a központ ellátja

az egészjárást, de a szolgálat az külön működik. Ezt majd tĺsztázzuk.

Balogh Csaba elnök: Hány budakalászi esetük van?

Sztanka Éva családsegítő: Folyamatosan vannak lezárások.25-3O kozött lehet, van közotte passzív.

Balogh Csaba elntik: Korábban beĺndult az Alzheĺmer café intézményé. Ezzek kapcsoltban mi a terv?

Sztanka Éva családsegítő: Nem tudom, hogy szeretnék-e folytatni, nem tudom, hogy a mĺ feladatunk-e? Az

utóbbi időben erről nem volt szó.

Lonatiné Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: Jó lenne, ha műkodne Budakalászon is egy ilyen klub.

Faluház Vagy az ldősek klubja szervezésében. Fel kel| kérni az előadókat, és a háziorvosokat is meg kell

kérdezni.

Balogh Csaba elniik: A bizottságtól indulhatna egy kezdeményezés. Az ĺgény nagy lehet. Jó lenne újra indítani.

Lontainé Hegymegi Erzsébet külsős bizottsági tag: Nem a családsegítő profilja, a polgármester védnöksége

alatt indulhatna' Helyszín a Faluház lehetne, az ldősek Klubja nem alkalmas helyszínnek.

Horváth Emese külsős bizottságitag: Fiatalok mentális problémái elég komolyak lettek a kamaszkorra. Aző
kezelésük? Előadások, csoportfogĺa lkozások kel lenének.

Sztanka Éva családsegítő: Aziskolaiszociálĺs munkásaĺnk mindenholfoglalkoznak kis csoportokban külonboző

témákban a fiatalokkal, akár drogprevenciós témában. Elég nagy rés ez a járásban. Budapesten vannak

programok, ifjúsági klubok. Szakember hiány, helyhĺány van. Próbáljuk a szĹilőket terelnĺ, hogy a problémát

ne hagyják kezeletlenül, vegyék ĺgénybe szakember segítségét.

Horváth Emese külsős bizottságitag: 14-18 korosztályban nagyon nehéz a helyzet, megnőtt az öngyilkosság

elkövetésére tett szándék. Jó lenne, ha lehetne kapni segítséget innen, akár helységgel, akár szakmai

segítséget. Lehet ehhez szakmai segítséget kapni? Pszichológusra is szükség lenne'

Sztanka Éva családsegítő: Ehhez J(ellene felmérés, hogy mire lenne szükség. Lenne rá igény tudjuk. Akár

önkéntesekkel megoldani a felÜgyeletet. Ötletelni kellene sokoldalról. Programok szervezése, előadások

szervezése megoldható lehet.

Balogh Csaba elntik: Milyen a droghelyzet Budakalászon?

Németh Erika külsős bizottsági tag: Azt olvastam, hogy az ügyfélkörben nőtt azon esetek száma, a szi.jlők-

gyerekek pszichés, mentálĺs zavarokkal küszkodnek' Nincs erre felkészülve a központ, hosszú a várólista.

Budakalászon van érĺnettet?
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Sztanka Éva családsegítőzEz a specĺálĺs szolgáltatásainkra igaz. Szakember hĺány van. Próbálnak sorrendet
állítanĺ a súlyosságot figyelembe venni. Túlterhelt az egész rendszer. Budakalászról úgy tudom, mindenki sorra

kerÜlt.

Németh Erika külsős bizottsági tag: Nyári táborok ingyenesek, és honnan jelentkeztek?

Sztanka Éva családsegítő: Szentendrén volt kettő városi tábor a szentendrei iskolásoknak, mĺnĺmális
koltséggel. Volt egy tábor Surányban, ahol rászoruló gyerekek voltak. ldén Erzsébet program keretében lesz

tábor. A szigetrőlérkeznek gyerekek. Budakalászon a nemzetiségi önkormányzat szervezett tábort.
Horváth Emese külsős bizottságitag: Volt szocĺális tábor itt, 2x16 gyerek volt, a Faluház szervezte.
Németh Erika külsős bizottsági tag: A drog a fĺatalkorúaknál is súlyos, de az alkoholizmus is elő került, a

mobiltelefonozás ĺs. Milyen segítség van? Az iskola feladata, Vagy családsegítőé?
Sztanka Éva csatádsegítő: lskolákban fordulnak a szülők segítségért. Hozzánk alkohol miatt nem nagyon

szoktak fordulnĺ. A telefonnal kapcsolatban a szülőknek kellene kontrollálnĺ'
Horváth Emőke külsős bizottsági tag: Szentendrén volt kezdeményezés,Z film készült, 18 és 12 karikás,
prevenció jelleggel, a szÜlő nem láthatta a filmeket.
Horváth Emese külsős bizottsági tag: Bántalmazás családon belül, kinek lehet szólni? Telefonszám van?
Sztanka Éva csatádsegítő: Van egy országos kék szám. A szentendrei kozpontunkba lehet szólni, kérhetĺk, hogy

kezeljék zártan. Nyilvános a szám, emailben is lehet jeleznĺ. A központ működtet egy vonalat, ami nem

ingyenes, és 16:00-20:00 között működik, illetve hétvégén is' A honlapon fenn vannak az elérhetőségek.
Balogh Csaba e]nök: Feltesszük mi is a honlapunkra.

Továbbĺ hozzászólás, kérdés nem érkezett. Balogh Csaba elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 7 egyhangú igen, 0 nem, O tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

35 l 2022. (IV.25. ) TszH B határozat:

Budakalász Város onkormányzat Társada|mi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a

Képvĺselő Testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti lntézmény
202t. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
FeIelős: bizottság elnök

Balogh Csaba elnök: Több napirendi pont nem lévén Balogh Csaba bizottsági elnök megköszöni a bizottság
munkáját, és az ülést 19 óra 00 perckor berekeszti.
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