Őrbottyán Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának
2021. július 27-én, kedden 08:00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyve

8/2021. (VII. 27.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
9/2021. (VII. 27.) határozat a napirendi pontokról
10/2021. (VII. 27.) határozat az alpolgármester 2020. évi beszámolójáról
11/2021. (VII. 27.) határozat a tanácsnok 2020-2021. évi beszámolójáról
12/2021. (VII. 27.) határozat az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
szóló beszámolójáról
13/2021. (VII. 27.) határozat az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló értékelésről
14/2021. (VII. 27.) határozat az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2020. évi
gyermekvédelmi és szociális feladatainak ellátásáról szóló szakmai beszámolójának
elfogadásáról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Humánügyi Bizottságának 2021.
július 27-én, kedden 08:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Benedek Éva
Gazdagné Kovács Krisztina
Kollár Sándor
Som Istvánné
Szabó István
Lévai Dávid
Gállné Mezősi Szilvia
Batki Gabriella
Dr. Ipacs Anikó
Muzsay Márta
Oláh Barbara
Androkity Orsolya

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
polgármester
alpolgármester
jegyző
gazdasági vezető
igazgatási ügyintéző
Családsegítő szolgálat-intézményvezető
bölcsődevezető
jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Csernákné Szoboszlai Szilvia

bizottsági tag

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1.
2.
3.
4.

Az alpolgármester 2020. évi beszámolója
A tanácsnok 2020-2021. évi beszámolója
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
Értékelés az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
5. Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2020. évi munkájának szakmai beszámolója a
gyermekvédelmi és szociális feladatainak ellátásáról
6. Egyebek
Zárt ülés keretében:
7. Települési támogatási kérelmek elbírálása
8. Egyebek
Benedek Éva bizottsági elnök: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Humánügyi
bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 4 tagja jelen van, Csernákné Szoboszlai Szilvia
igazoltan hiányzik, a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérném Gazdagné
Kovács Krisztina bizottsági tagot, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítővel az kérem kézfelemeléssel
jelezze.
Benedek Éva a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a jegyzőkönyv
hitelesítőről, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot:
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Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 8/2021. (VII. 27.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánügyi Bizottsága a 2021. július 27-én, kedden 08:00 órakor
kezdődő ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gazdagné Kovács
Krisztina bizottsági tagot választja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Humánügyi Bizottság elnöke

Benedek Éva bizottsági elnök: Napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata?
Amennyiben nincs, akkor, aki a napirendeket elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő a napirendi pontokról,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott,
majd kihirdette az alábbi határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 9/2021. (VII. 27.) határozata a
napirendi pontokról
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánügyi Bizottsága a 2021. július 27-én, kedden 08:00 órakor
tartott rendkívüli ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
1.
2.
3.
4.

Az alpolgármester 2020. évi beszámolója
A tanácsnok 2020-2021. évi beszámolója
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
Értékelés az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
5. Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2020. évi
munkájának szakmai beszámolója a gyermekvédelmi és szociális
feladatainak ellátásáról
6. Egyebek
Zárt ülés keretében:
7. Települési támogatási kérelmek elbírálása
8. Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Humánügyi Bizottság elnöke

1. napirendi pont: Az alpolgármester 2020. évi beszámolója
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Benedek Éva bizottsági elnök: A beszámolót mindenki megkapta. Alpolgármester úrnak van-e
hozzáfűzni valója?
Lévai Dávid alpolgármester: Nincs.
Benedek Éva bizottsági elnök: Van esetleg valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki
elfogadja az alpolgármesteri beszámolót, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
Bizottságának 10/2021. (VII. 27.) határozata az alpolgármester
2020. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
Bizottsága az alpolgármester 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2021. július 30.
alpolgármester

2. napirendi pont: A tanácsnok 2020-2021. évi beszámolója
Benedek Éva bizottsági elnök: Tanácsnok úr távollétében kíván-e valaki kérdést feltenni, amit
eljuttatunk hozzá? Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadásra javasolja a testületnek a beszámolót
az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
Bizottságának 11/2021. (VII. 27.) határozata a tanácsnok 20202021. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
Bizottsága a tanácsnok 2020.-2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2021. július 30.
alpolgármester

3. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
Benedek Éva bizottsági elnök: Jegyző asszonynak van-e esetleg hozzáfűznivalója?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Nincs.
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Benedek Éva bizottsági elnök: Van-e valakinek kérdése? A beszámoló az ügyirat forgalmakkal
kezdődött és nem igazán értem az indokát annak, hogy a szociális igazgatásnak és a
gyermekvédelemnek ennyire lecsökkent a száma. Azt gondolná az ember, hogy most erősödnek az
ilyen problémák.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Ezek a számok az iktató programból vannak. Én is azt gondoltam,
hogy több ilyen ügyünk lesz, én is nagyobb „rohamra” számítottam.
Benedek Éva bizottsági elnök: Az ember arra számít, hogy a lezárások miatt több lesz a segítség
kérés. Látva a munka mennyiségét, azt szeretném megkérdezni jegyző asszonytól, hogy nem látjae szükségesnek aljegyző kinevezését a jövőben?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A Pénzügyi bizottsági ülésen polgármester úr már elmondta, hogy
változások szükségesek, mert amit az elmúlt években észleltünk, az tavaly és idén eléggé
felerősödött. Kevesen vagyunk, át kell egy kicsit strukturálni a feladatokat. Változtatni kell
mindenképpen.
Szabó István polgármester: Szeretném megerősíteni, de már nem akartam újra elmondani azt,
amit tegnap. 2022-es költségvetést is úgy kell majd terveznünk, hogy meg tudjuk tartani továbbra
is a dolgozóinkat és ide tudjunk csalogatni újabbakat. Látható a számokból is, hogy nagyon
megemelkedtek az ügyek. A Pénzügyi bizottság elnöke, Kollár úr is megerősítette, hogy nem
feltétlenül csak létszámbeli, hanem strukturális változtatásokat kell végrehajtani. Kell néhány új
embert ide hozni, meg kell teremteni annak a feltételét, hogy tudjanak dolgozni és normális
körülmények között tudjanak dolgozni. Tegnap elmondtam, hogy gondolkodunk a tetőtér további
beépítésén és statikai vizsgálatot fogunk kérni, hogy meg lehet-e oldani a beépítést, mert a jelenlegi
létszámot sem tudjuk elhelyezni a mai kornak megfelelően. Összezsúfolt irodákban
ügyfélfogadásnál kellemetlen szituációk alakulhatnak ki, mert egymás előtt beszélnek az emberek a
saját ügyeikről. Én is azt gondolom, hogy változtatni kell. Ha szükséges akkor lehet, hogy akár egy
informális megbeszélést is kell a testület részéről a hivatal vezetésével közösen megtartanunk, ahol
ezeket a terveket megbeszéljük. Attól tartok, hogy a túlterheltség miatt, amit főleg a vezetők részéről
érzek, abból baj lehet, így azon változtatni kell. Elég nagy a város és fejlődik is ahhoz, hogy a
létszámot növelni kell. Jogos, amit látsz.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A statisztikában nincs benne az a mérhetetlen mennyiségű olyan
ügyfélforgalom, amiből nincs ügyirat, mert például nem hozzánk tartozik és ezzel is rengeteg idő
telik el.
Benedek Éva bizottsági elnök: Esetleg a Hírmondóban egy cikk ezzel kapcsolatban?
Lévai Dávid alpolgármester: A Hírmondóban le volt írva, hogy közútkezelői kérelmet kell
benyújtani, vagy a településképi konzultációt a főépítészhez, de látom az anyagban, hogy ezzel
kapcsolatban csekély mennyiségű a forgalom. Azt látom, hogy nem érte el a hatását.
Szabó István polgármester: Egyébként ilyen szándékkal lett berakva ez a cikk is az újságban, mert
azt látjuk, hogy az ügyfelek már akkor jönnek, amikor már baj van. Amikor már áll a ház, áll a fal
és nem tudják, mit is kell csinálniuk?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Ugyanez jellemző például a rendezetlen sorsú ingatlanok
vásárlásánál is hozzánk fordulnak és elmondjuk, hogy sajnos, nem tudunk mit csinálni. A bajban
lévő ügyfelek pedig többször visszajönnek, mert segítségre van szükségük.
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Benedek Éva bizottsági elnök: A műszakon mennyire tudják megoldani, hogy most több
párhuzamosan folyó projektünk van?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A hullámok már összecsaptak.
Szabó István polgármester: Ezért mondom, hogy kell még ember. Ott is nagy a túlterheltség. Ezt
meg kell lépnie a testületnek, mert ha nem tud működni a hivatal, akkor nem tud működni a város
sem. Nekünk kell megoldanunk, hogy jobban szét tudjuk osztani a munkákat. Betegségek,
szabadságok jöhetnek közbe, ők is emberek.
Benedek Éva bizottsági elnök: Bálinttal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy neki van-e
arra kapacitása, hogy az önkormányzati pályázatok figyelése mellett civilek pályázatait is figyelje és
ha bármi olyan lehetőség van, azt jelezze nekik is?
Szabó István polgármester: Mindkettőt nézi. Azt kellen elérni, hogy a civilek oldaláról megfelelő
felkészültség legyen.
Benedek Éva bizottsági elnök: Az a kérdés, hogy az előkészítésben tud-e támogatni, esetleg?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Nyilván van olyan konstrukció, ami alapján igen, de az itteni
munkakörén belül ez nem elvárható.
Benedek Éva bizottsági elnök: Sajnos, a civileknél elég nehézkes a pályázatok elkészítése, ott
kellene valamilyen segítséget keresni.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Úgy gondolom lehet vele erről beszélni, ha ő nem is, de tud olyat
ajánlani, aki ebben tud segíteni.
Szabó István polgármester: Lehet, hogy ki kellene találni a következő költségvetésben egy
nyilvános pénzügyi alapot, amely a helyi civil szervezeteknek biztosítaná a pályázatíró anyagi
fedezetét, vagy annak egy részét. Most a civileknél próbálnak pályázati pénzeket leosztani, de
hallottuk a másik bizottság ülésén, hogy forrás hiányra hivatkozva nem nyert a két civil szervezet
úgy, hogy pályázatíró is segített nekik.
Benedek Éva bizottsági elnök: Az iparűzési adónál láttam, hogy plusz 96 adózó jelent meg. Ők
beköltözők? Esetleg Tündi ebben tudna segíteni?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Szerintem fejből ezt ő sem tudja. Vagy beköltöztek vagy
vállalkozást kezdtek itteni lakosok. Vannak vállalkozások, aki itt dolgoznak és ide is fizetnek, pl. ha
építkezés van és az az építkezés idejére arányosan szól. Ezt tudom elképzelni.
Benedek Éva bizottsági elnök: Nagyon szépen köszönjük a polgármesteri hivatal dolgozóinak a
munkáját és kitartást! Ha tudunk valamiben segíteni, akár az átszervezés során, akkor szívesen! Van
valakinek még valami mondanivalója, kérdése? Amennyiben nincs akkor, aki elfogadásra javasolja
a testületnek a beszámolót az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 12/2021. (VII. 27.) határozata az
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Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló
beszámolójáról
Őrbottyán
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Humánügyi bizottsága a jegyző beszámolóját a Polgármesteri
Hivatal 2020. évi munkájáról a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Felelős:
Határidő:

a bizottság elnöke
2021. július 30.

4. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Benedek Éva bizottsági elnök: Van- e ezzel kapcsolatban a készítőknek bármilyen hozzászólása?
A bizottsági tagoknak van-e kérdése? A beszámolóban a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménynél az összeg két kupacban is szerepel. Gondolom az egyik az előző időszakra
vonatkozik, a másik pedig január 1-től vonatkozik, igaz?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Az egyik az alapösszeg a másik pedig az emelt.
Benedek Éva bizottsági elnök: Néhány helyen volt olyan rész, ami szerintem nem egészen ide
való. Ilyen például a 3.1-es részben a szociális szolgálatnak a Vácduka és Kisnémedi településekkel
kötött szerződése, ami nem annyira gyermekvédelem, mint inkább étkeztetés, családsegítés. Illetve
ugyanilyen a 7-es pontban az idősek nappali ellátása.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: A 3.1-ben kapott helyet az intézmény
bemutatása. Az intézmény bemutatására szántam az első és második fejezetet.
Benedek Éva bizottsági elnök: Nem hiszem, hogy az intézményt kell ott bemutatni már. Ez a
gyermekjóléti beszámoló.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Vegyük ki?
Benedek Éva bizottsági elnök: Én azt javaslom, hogy vegyük ki.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Azért gondoltam, mert maga az
előterjesztés az az értékelés az önkormányzat 2020. évi munkája, itt már nem az önkormányzat
munkájáról vagy a hivatal gyermekvédelmi feladatairól van már szó, hanem az intézményről.
Benedek Éva bizottsági elnök: Értem, de akkor sem gondolom, hogy a gyermekvédelmi
beszámolóban van a helye. Ugyanúgy az idősek nappali ellátása sem.
Lévai Dávid 8 óra 31 perckor elhagyta a Tanácstermet.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Ha jól látom, itt egy mondatot húznál ki?
Benedek Éva bizottsági elnök: Igen és a 7-es pontban van egy bekezdés az idősek nappali
ellátásával kapcsolatban. A másik a 2.3-as pontnál van az adagszám a gyermekétkeztetésben és a
táblázat alatt szereplő adagszám csökkenésének magyarázatához, én azt gondolom egyértelemű,
hogy a COVID miatt is lett annyival kevesebb. Ott a létszám csökkenést nem tartom relevánsnak.
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A 3.7-es pontban a gyermekek napközbeni ellátásánál szeretném, ha megjelenne, hogy az
önkormányzati gyermekfelügyeletet egy héten sikerült megszervezni a tavalyi évben.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: De az nem tavaly volt, hanem tavaly
előtt. A COVID-os évben nem csináltuk.
Benedek Éva bizottsági elnök: Tavaly volt, mert idén kérdeztem, hogy akkor mennyi volt.
Benedek Éva bizottsági elnök: Egy hétig volt az iskolában és az önkormányzati
gyermekfelügyelet volt és szeretném, ha ez odakerülne. A létszám pedig azt tette lehetővé, hogy
csak egy hetet tartsunk meg. A 7-es pontban a gyermekeknek és fiataloknak való helybiztosításra
beírtad, hogy ezt pályázati pénzből szeretnétek biztosítani. Erre van-e terv, hogy hol lenne erre
alkalmas hely?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Az első terv szerint, ha a pihenőszoba
kialakításra kerül az idősek nappali ellátásában, akkor valószínű már bent kezdtünk volna, de az új
határidő december 31. Ezzel a dátummal fogjuk elkezdeni az átalakulást, egyrészt a helyiségek
funkciója meg fog változni. A Gamesz által jelenleg használt területen lesz egy raktárunk, az idősek
nappali ellátásában a pihenőszoba, a család és gyermekjóléti pedig a harmadik helyiségben. Az első
épületrészben megoldható, hogy pingpongasztalt lehessen felállítani és csocsót. A jogszabályban a
gyermekek alternatív napközbeni ellátása az megfelelőbb ellátási forma és mi mindenképpen ezt az
ellátást fogjuk választani és ebben lehetne megvalósítani a klub szerű foglalkozásokat, ami a
gyermekek közösségét építi, illetve megóvja a csellengéstől és tartalmas programokat kínálunk.
Reméljük a COVID nem húzza keresztbe, mert a 2020-as évben, ami a beszámolóban is látszik
jelentősen akadályozta nem csak a közösségi, hanem az egyéni munkánkat is.
Benedek Éva bizottsági elnök: Szintén ebben a részben van a távlati terveknél a tanoda program
is. A nyári Erzsébet táborok megtartása nem szerepel a távlati tervek között?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Itt a helység, ami alapvetően
problémát jelenthet, mert azt nehezen tudom elképzelni, ahogy szóba került már, hogy úgy tartunk
tábort, hogy a mi nevünkön van, de az iskola pedagógusa tartja az iskola épületében, ez egy visszás
helyzetet hoz létre és én ebben az irányban nem gondolkodom. De, ha van egy épületrész, ahol
pingpongasztal van, esetleg az idősek nappalijában, így időben eltolva le tudjuk ültetni a gyerekeket
ebédelni, akkor elképzelhetőnek tartom.
Benedek Éva bizottsági elnök: És ha az iskolában Ti megtartjátok? Az Erzsébet tábor
megszervezése, illetve maga a pályázat arról szól, hogy akkor Te szervezed és előkészíted, megbízol
pedagógusokat, mert nem tudom, hogy Nektek erre mennyire lenne kapacitásotok. Nem
gondolom, hogy itt kell tartani egy tábort és nem is biztos, hogy ez az épület alkalmas egy nagyobb
létszámú táborra. Én nem látom akadályát annak, hogy az iskolában legyen megtartva, amikor
éppen szabad.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Ha én más humánerőforrásával
gazdálkodom, akkor viszont célszerűbb, hogy ha az az intézmény, akinek a humánerőforrása
lehetővé teszi.
Benedek Éva bizottsági elnök: De ez nem az intézményé, hanem ő, mint külsős tag és nem,
mint iskolai dolgozó.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Értem. Én, hogy ha tábort szervezek,
akkor szeretném a saját kollégáimmal tartani. Itt viszont célszerű azt figyelembe venni, hogy vannak
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más alapfeladataink, amit viszont folyamatosan kell biztosítani. A gyermekfelügyeletet is
folyamatosan szeretném biztosítani. Olyan helyzetek adódhatnak, hogy plusz kollegának be kell
lépni, mert éppen a másik mosdóban van vagy egyebek. Ne hagyja ott egyedül a gyerekeket. Mi
ilyeneket szem előtt tartva, úgy gondolom, ebben az épület részben megoldható, akár egy ilyen
államilag finanszírozott tábor, mint az Erzsébet tábor.
Benedek Éva bizottsági elnök: A tavalyi önkormányzati tábor is úgy volt megtartva, hogy
megbíztunk pedagógusokat és nem az önkormányzat dolgozói mentek oda felügyelni és tábort
tartani. A pályázatban benne van az ő fizetésük és ellátásuk is.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Értem. De nem értem miért akarsz
meggyőzni, hogy tartsak olyan tábort, ahol pedagógusokat alkalmazunk?
Benedek Éva bizottsági elnök: Mert látom azt, hogy Nektek közben munka van és nem fogjátok
tudni csinálni, hiszen akkor ki végzi a munkátokat, ha tábort tartatok? Logikus, hogy egyszerre nem
tudsz tábort tartani és dolgozni is, mert, ha meg tudnád csinálni, akkor az azt jelenti, hogy a munkád
nem tölti ki a 8 órát.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Valószínű.
Benedek Éva bizottsági elnök: Más részt azt gondolom, hogy ez az épület maximum 10 fő
táboroztatására alkalmas, többre nem nagyon. Fizikailag szűkös. Az iskola pedig arra van kitalálva,
hogy ott gyerekek legyenek, de ez az épület viszont nem. Azt gondolom, ez egy olyan lehetőség,
amit kár kihagyni. Sok támogatást adnak, amiből nagyon sok jó programot lehet szervezni. Nem
győztelek meg?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Nem.
Benedek Éva bizottsági elnök: Volt már szó többször talán a szolgáltatás tervezési koncepció
alkalmával a helyettes szülői hálózatról. Azzal kapcsolatban van-e előrelépés?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Alapvetően most a szakellátás és a
hozzákapcsolódó szolgáltatások teljes reformja zajlott le az elmúlt első félévben. Arról szól, hogy
ami állami ellátás volt eddig, azt egyházi szervezet alá szerveződött. Rengeteg nevelőszülő
felmondott és tanácsadók is felmondtak. Ez jellemző a nevelőszülői hálózatra is. Vannak olyan
nevelőszülő végzettséggel rendelkezők is, akik tudnak nevelésbe venni, illetve átmenetileg is tud
gondozott gyereket fogadni. De ez most egy elég ingoványos talaj.
Benedek Éva bizottsági elnök: Ezt most egy kicsit félretettük?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: A nevelőszülőknek a finanszírozás
szempontjából célszerű nevelésbe vett gyermeket gondozni. Benne van az, hogy ha ő szocializálja,
beilleszti abba a családba, akkor hosszabb ideig ott marad. Az átmeneti jelleg az, hogy mondjuk
tegyük fel 30 napon belül a gyámhivatal felülvizsgálja az ideiglenes hatályú elhelyezést, az nem
annyira kifizetődő. De olyan esetekben, ahol ilyen típusú hatósági intézkedésre kerülhet sor, ott
gyakorlatilag az esetmenedzser kompetenciája megoldani a problémát. A járás központban lévő
család- és gyermekjóléti központ krízis otthonokkal, illetve olyan helyekkel, ahol krízis esetén el
lehet helyezni a családokat, gyermeket, tartja a kapcsolatot, így ez már nem a szolgálatnak a
kompetenciája, ilyen helyzetben az elhelyezést biztosítani.
Benedek Éva bizottsági elnök: A Te véleményed szerint, milyen a viszonya a Családsegítő
Szolgálatnak a köznevelési intézményekkel?
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Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Azt gondolom, hogy olyan esetekben,
mint az előző, hogy megpróbálsz valami olyanról meggyőzni, ami nem feltétlen egyezik a szociális
értékekkel, ilyen esetekben nehéz együttműködni. Olyan helyzetek vannak, eset konferenciák, ahol
nekünk a kliens érdekét, a szociális szempontokat kell szem előtt tartani, gyermekvédelmi
szempontokat és sokszor ez szembe megy olyan iskolai működéssel, vagy olyan helyzetekkel amire,
ha nem világítunk rá, akkor minden a család hibája és ez rontja az együttműködést.
Benedek Éva bizottsági elnök: Én most arra gondoltam, hogy milyen szoros a kapcsolat? Ez az
együttműködés, amit Te mondasz, ezek a problémák ezek vajon nem abból adódnak-e, hogy
igazából nincs napi élő kapcsolat. Levelezünk, de nincs olyan kapcsolat, ami egy olyan lehetőséget
teremtene, hogy ezeket a dolgokat közösen megbeszéljük. Mert én nem gondolom azt, hogy a
Segítő Kéznek és az óvodának, vagy az iskolának ellenkező lenne vagy szembe menne az érdeke.
Mindannyiónknak az az érdeke, hogy a gyereknek jó legyen. Ehhez nekünk összefogásban kell
működnünk és nem mindig ezt látom, hanem azt látom, hogy a köznevelési intézmények és a Segítő
Kéz, mintha mást látna előmenetelnek. Ha ezeket ott, akkor meg tudnánk beszélni, akkor nem az
lenne a vége, hogy ellentétesnek látjuk az érdekeinket. Én azt gondolom, hogy élő, tényleg
mindennapos, személyes kapcsolat kellene. Nem is mindig tudjuk, hogy ki az, aki
gyermekvédelemmel foglalkozik, hogy most éppen hol tartunk, ki van, ki nincs és ki jött, ki ment,
akkor úgy nehezebb a kapcsolatot tartani.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Még mindig a gyámhivatalai
beszámolónál tartunk?
Benedek Éva bizottsági elnök: A gyermekvédelminél.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Akkor itt nem annyira
domborítottam ki, mert a saját intézményi beszámolóban benne van, hogy 2020-ban szakmai
konzultáció keretén belül gyermekvédelmi tréninget ajánlottunk fel pont a köznevelési
intézményeknek, illetve az egészségügyi szolgáltatóknak, ami úgy gondolom egy hatékony segítséget
nyújtott annak, aki minden alkalommal ott volt. Olyan helyzetekben, ami arról szól, hogy mikor
kell jelezni, milyen formában és írásban kell, formalizáltan a jelzőlapon. Ez a 2020. február végén
induló, március közepéig tartó, 3 alkalom le is zajlott. Utána a COVID keresztül húzott több
személyes megbeszélést, akár szakmaközi megbeszélést, amire a jogszabály kötelező érvénnyel
lehetőséget ad, hogy ilyenkor az intézmények találkozzanak. De, hogy a COVID miatt kiadott
minisztériumi tiltások, vagy korlátozások mellett tartsunk személyes kontaktust, én azt gondolom,
hogy nem. Feltételeztem, hogy hamarabb megadják azt, hogy lehet személyesen szociális
intézményben csoportokat tartani, de valószínűleg ugyanúgy ebben az évben online volt az éves
jelzőrendszeri találkozó is és feltételezem, hogy online lesz sajnos az összes többi is. Az egyik
esetkonferencia kivétel volt, mert nem tudtuk online megtartani.
Benedek Éva bizottsági elnök: A személyes kapcsolattartásnál nem feltétlenül a találkozásra
gondolok, hanem telefonon is tudunk megbeszélni dolgokat hosszabban, bővebben. De azt látom,
hogy igazából csak arra szorítkozik a telefonos rész is, hogy írjátok le, küldjétek el. A papír legyen
meg és nem tudunk ennél több kapcsolatot kiépíteni egymás között.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Sajnos, július 1-től a GYVE rendszer
beindításától a gyermekvédelem egy kifejezetten egy olyan adminisztratív folyamattal bővült, ami
sokkal szabályozottabb. A jelzés tartalmát fel kell vinnünk egy GYVR-nek nevezett rendszerbe és
utána a gyermek adatait, a környezettanulmány adatait, a gyermek egészségügyi adatait és
mindenféle adatot fel kell rakni a rendszerbe. Nekem, mint vezetőnek mindegyiket jóvá kell
hagynom. Gyakorlatilag úgy kezdünk el működni, hogy ami nincs le írva, nincs rögzítve az nincs is.
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Nekem nagyon nehéz úgy dolgoznom vagy a kolleganőmnek úgy dolgozni, hogy ha valami szóban
elhangzik, amire valószínűleg kellene egy intézkedést elindítani, akár a gyámügyi hivatal vagy a
rendőrség felé levő intézkedést és nincs megerősítve papíron, akkor gyakorlatilag én valamit
elindítottam és nincs mögötte semmi olyan bizonyíték, amire fel elindítottam.
Benedek Éva bizottsági elnök: Én nem azt mondtam, hogy a papírt vagy a kötelező
adminisztrációt ne csináljuk meg, természetes, hogy le fogjuk írni és meg fogjuk tenni, amit kell.
Én hiányolom, mint iskolai dolgozó azt a segítő hozzáállást, ami közösen a gyermek érdekét
képviseli. Azt látom néha, hogy bejön a szülő, elmond valamit és anélkül, hogy minket megkérdezne
bárki, az ő részét tartják valósnak, igaznak és elfogadottnak. Tehát nem beszéljük meg ezeket a
dolgokat, mielőtt bármi intézkedést hozunk.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Értem. Amikor az iskola meghívott
minket, mert olyan esetmegbeszélést tartott mindkét alkalommal, amikor egy gyermek magatartási
problémái vagy közösségi beilleszkedése volt a kérdés mindkét alkalommal ott voltam és azt
gondolom, hogy szakmailag, amit én hozzá tudtam tenni ezekhez a megbeszélésekhez, azt
hozzátettem. Sok esetben lehetnék ott, mint biodíszlet, de bizonyos helyzetekben muszáj ilyen
kritikai szemmel nézni és nem minden esetben egyezik a szemléletünk a köznevelési intézménnyel,
vagy konkrétan az iskolával, mert az óvodában mostanában ilyet nem éltem meg. Az iskolai szociális
munkás nem minden esetben tudja felvállalni, mert ő oda megy be. De, ha valami ilyet látunk, azt
mi jelezzük. Az iskolában lévő gyermeknek a gyermek jogait a szülő tudja képviselni és nekünk,
mint szociális szakembereknek az a feladatunk, hogy felkészítsük, hogy ő a lehető legmesszebb
menőkig tudja a gyermekei érdekeit képviselni, akár a gyermekvédelmi képviselő bevonásával, akár
a KLIKK bevonásával. Nekünk ez a feladatunk. Én nem kérdőjeleztem meg azt, hogy az iskolában
mik az alapfeladatok, de nálunk ezek az alapfeladatok egy iskolai konfliktusban, vagy a szülők és az
iskola konfliktusában. Mi ezért vagyunk. Természetes, hogy bizonyos időszakonként, vagy
bizonyos helyzetekben konfliktust szül és azt is el tudom képzelni, hogy ez nagyon frusztrálja az
iskolát és ilyen esetekben lehet törekedni a jó kapcsolatra, de nem minden esetben tudunk jó
kapcsolatban lenni. Értem én, hogy nehéz elfogadni sokszor a kritikát.
Benedek Éva bizottsági elnök: A jelzőrendszeri emlékeztetőben leírtad azt, hogy Nektek az
érdekeket, a gyermek és a szülő érdekeit kell képviselni, ha kell a köznevelési intézménnyel szemben
is. Ezzel a mondattal én nem tudok egyetérteni. Nem gondolom, hogy a köznevelési intézmény
érdeke lenne az, hogy a gyermek meg a szülője lehetőségeit vagy felelősségét megsértse.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Értem. Abban az esetben, ha egy
gyermeket azzal fenyeget a pedagógus, hogy fegyelmit fog kapni, és tegyük fel, amikor az iskolánál
kérdezzük, hogy milyen okból kapna a gyermek fegyelmit és utána fegyelmi eljárást kell indítani és
nem fogalmazódik meg, hogy miért indult a gyerek ellen fegyelmi eljárás, azt gondolom, hogy ez az
iskolának egy olyan hatalommal való visszaélése, amit viszont ellen kell tartanunk valahogy, és akkor
a szülő figyelmét felhívjuk, hogy hogyan áll ez a folyamat. Ha az iskola nem tájékoztatta, hogy
bizonyos esetekben, mondjuk egy fegyelmi eljárás az nem ott kezdődik, hogy fegyelmit kap a
gyerek, hanem ez egy eljárás, ennek meg kell alapozva lennie, okoknak kell lennie, ami valóban van.
Ilyen dolgokról van szó és azt gondolom nem személyeskedésről van szó, hanem olyan
működésről, ami egy nagy intézménynek a sajátja, hogy a problémás gyereket úgy ki akarja termelni
magából, de az iskolavezetésének az ellen kell dolgoznia, hogy bent tartsa a problémás gyereket is
és hogy ha mi nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy a hátrányos helyzetű meg a deviáns gyerekeket
kipasszíroznák, akkor mi meg szólunk és felkészítjük a szülőt. Azt gondolom, hogy ilyen esetekben
mi nem az iskolát képviseljük a szülő ellen, hanem a gyereket képviseljük és a szülőt készítjük föl,
hogy meg tudja védeni a gyermeke érdekeit.
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Benedek Éva bizottsági elnök: Mindenképp kell egy megbeszélés a Segítő Kéz és az iskola
között, mert szó sincs arról, hogy ki akarjuk rakni a problémás gyerekeket, de ezek szerint Te ezt
érzed. Itt hiányzik az, hogy beszélgetnünk kellene, mert erről szó nincsen. Nem ez a hozzáállása az
iskolának, de azt gondolom, hogy ezt most nem fogjuk tudni megoldani. A közös beszélgetést
kellene megtartani, ahol megbeszéljük a szándékokat, az érdekeket és az együttműködésnek a
további alapjait, mert ez így nem lesz jó. Én majd kezdeményezem az igazgató asszonynál is.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Van olyan is, hogy a pedagógusok,
akik kapcsolatban vannak a kliens gyerekekkel azt gondolják, hogy ők addig meg nem állnak, amíg
a gyerek nem lesz kiemelve a családból. Az, hogy kiemelik a családból a gyereket, ez egy hatósági
döntés és nem is a szolgálat feladata, de a pedagógus se akarjon ilyen pozíciót felvenni. Ez engem
felháborít. Tényleg van értelme annak, hogy beszélgessünk, de egy olyan közös nyelvet és olyan
kompetencia határoknak az újbóli meghúzására, aminél nem ezzel fenyegetőzik a pedagógus.
Kollár Sándor bizottsági tag: Az 1-es pontban vannak a demográfiai mutatók. A táblázatban
szerepelnek azok a január 1-jei adatok?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Ezek december 31-ei adatok.
Kollár Sándor bizottsági tag: Csak azért nem értem, mert a szövegben szerepel, hogy 2020.
december 31-én 7 745, de a táblázatban 7 820 fő van.
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: A táblázatban jó a szám.
Benedek Éva bizottsági elnök: Van valakinek még valami mondanivalója, kérdése? Amennyiben
nincs akkor, aki elfogadásra javasolja a testületnek a beszámolót az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
Bizottságának 13/2021. (VII. 27.) határozata az önkormányzat 2020.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
értékelésről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi bizottsága
az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló, a határozat melléklete szerinti értékelést, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2021. július 30.
Felelős: a bizottság elnöke

Melléklet
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának
13/2021. (VII. 27.) határozatához
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Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2020. év
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.
§ (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó
értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi
megtárgyalást követően – meg kell küldeni Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztálya részére.
A Kormány 478/2020. (XI.03.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től, majd 27/2021. (I.29.)
Korm. rendeletével 2021. február 8-tól, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A jelenleg is fennálló veszélyhelyzet miatt az értékelés
elkészítésére most került sor.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 10. melléklete szerint határozza meg az értékelés tartalmi követelményeit.
1. Őrbottyán demográfiai mutatói
Őrbottyán Város állandó lakosainak száma 2020. december 31. napján 7 745 7820 fő volt. A
demográfiai mutatók az alábbiak szerint alakultak, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira:
2016. 2017. 2018. 2019.

2020.

2016. 2017. 2018. 2019.

nő

2020.

2016. 2017.

férfi

0 – 3 év

132

135

154

155

4 – 6 év

118

107

102

110

7 – 14 év 371 372 381 367
15 – 18
184
173 175 179
év
19 – 62
2323
2228 2276 2291
év
63
év
802
698 741 788
felett
3720 3806 3895 3941

154

2018.

2019.

2020.

összesen

134

152

135

133

151

266

287

289

288

305

123

136

123

124

124

125

254

230

226

234

248

355

370

388

389

391

387

741

760

770

758

742

154

155

159

167

170

327

330

338

351

356

2360

2393

4532

4613

4631

4683

4747

586

596

1230

1279

1351

1388

1422

3630 3693 3710 3761

3822

7350

7499

7605

7702

7820

186
2354
826
3998

2304 2337 2340
532

538

563

A táblázatból látható, hogy Őrbottyán lakosságszáma továbbra is folyamatosan növekszik. A
korosztályok létszámát tekintve az elmúlt évekhez képest változás tapasztalható. A 0-18 év alatti
korosztályt és a korcsoportokat tekintve most a 7-14 éves korosztály tekintetében tapasztalható a
csökkenés. Mind a 4-6 mind a 15-18 éves korosztályok létszámát tekintve emelkedés látható az
elmúlt évhez képest.
2. Őrbottyán Önkormányzata által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
2.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A 2020. év folyamán átlagosan 51 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
mely alapján a gyermek jogosult volt a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
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természetbeni támogatásnak, valamit külön jogszabályok által meghatározott egyéb kedvezmények
igénybevételére.
A Gyvt. alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
alapösszegű pénzbeli támogatást nyújt. Az alapösszegű pénzbeli támogatás összege 2020. évben
gyermekenként 6 000 Ft volt.
2020. január 1-től a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a
gyámhatóság határozata alapján
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
emelt összegű pénzbeli támogatást nyújt. Az emelt összegű pénzbeli támogatás összege 2020. évben
is gyermekenként 6 500 Ft volt.
A 2020. évben támogatásban részesülők adatai az alábbiak szerint alakultak:

Augusztus
November
Összesen

Alapösszegű
Emelt összegű
támogatásban
támogatásban
Támogatás (Ft)
Támogatás (Ft)
részesülő
részesülő
gyermek (fő)
gyermek (fő)
22
132 000
18
117 000
22
132 000
18
117 000
44
264 000
36
234 000

Támogatás
összesen
(Ft)
249 000
249 000
498 000

A jogszabályváltozás következtében 2013. augusztusában megszűnt kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás helyében lépő pénzbeli ellátást 2020. évben nem állapítottunk meg, mivel nem volt olyan
családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó, aki a Gyvt-ben meghatározott feltételeknek
megfelelt volna.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vonatkozásában 2020-ban is
változatlan maradt az intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályozás: bölcsődés, óvodás,
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek számára az étkezést
ingyenesen kell biztosítani, az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló számára az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.
A kérelem elutasítására 2020. évben nem került sor.
A 2020. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak statisztikai adatai alapján
erőteljes csökkenő tendencia mutatható ki: 2015. december 31-én 114 gyermek volt jogosult, 2016.
december 31-i statisztikai adat szerint 136 gyermek, 2017. december 31-én 110 gyermek, 2018.
december 31-én 73, 2019-ben 50 míg 2020-ban 44 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága állt fent. Az ügyiratokat áttekintve az állapítható meg, hogy a csökkenés mögött
a jövedelmi helyzet pozitív irányba való változása mellett a tavalyi évben is az játszott szerepet,
hogy sok gyermekes családok esetében szűnt meg a jogosultság költözés, illetve jövedelem
emelkedése miatt.
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A jogosultak nagyobb része esetében továbbra is beszélhetünk közüzemi számlaelmaradásokról,
hiteltartozásról, illetve a helyi adók tekintetében is halmozódott fel tartozás (pl. szemétdíj, csatorna,
talajterhelési díj). A szociális rászorultság alapján igényelhető védendő fogyasztói státusz (gáz,
villany) megállapítására irányuló kérelmek száma az eddigi csökkenő tendencia után a tavalyi évben
történt minimális emelkedés után további emelkedést mutat: 2014. évben 18 fő, 2015. évben 11 fő,
2016-ban 9 fő, 2017-ben 5 fő, míg 2018-ban csak 1 fő, 2019-ben 2 fő 2020-ban pedig 6 fő részére
állapítottunk meg védendő fogyasztói státuszt.
2.2 Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok
A 2020. évben a 2018. február 2-án hatályba lépett Őrbottyán Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati
rendelet alapján az önkormányzat rendkívüli települési támogatás és települési támogatás
elnevezéssel nyújtott támogatást a rászoruló gyermekek, családok számára. Természetbeni
ellátásként az újonnan elfogadott helyi rendelet lehetővé tette, hogy a gyermekek intézményi
gyermekétkeztetés térítési díjához igényeljenek támogatást a szülők, melynek mértéke óvodai
nevelésben és általános iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén a térítési díj 50% és 100%
között, középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén 0% és 50% között volt.
A rendkívüli települési támogatás megállapítását – átruházott hatáskörben – a Képviselő-testület
Humánügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester volt
jogosult dönteni.
A gyermekeknek nyújtandó támogatás 2020-ban sem jelent meg külön költségvetési előirányzaton,
hanem beépült a rendkívüli települési támogatás előirányzatára. A képviselő-testület az elmúlt évek
adatai alapján 2020. évre is 2 700 000 Ft előirányzatot biztosított rendkívüli települési támogatásra
és települési támogatásra.
A veszélyhelyzet ideje alatt, polgármesteri döntéssel Őrbottyán Város Önkormányzata a 2020. évi
rendkívüli települési támogatási előirányzat terhére a szociálisan rászorulóknak 1.000.000 Ft
értékben élelmiszer, tisztító- és tisztálkodószer adományt biztosított.
Általánosságban a kérelmekkel kapcsolatban az mondható el, hogy 2020. évben ugyanazok a
családok fordultak az önkormányzathoz támogatásért, akik az elmúlt években is, 1-2 új egyszer
támogatást kérő jelenik meg a kérelmezők között.
A legnagyobb problémát az eddigi évekhez hasonlóan a közműszámlák kifizetése, a tüzelőanyag
megvásárlása, a gyógyszer költségek kifizetése, valamint egyéb megélhetéshez kapcsolódó kiadás
kifizetése jelentette. A gyermekek vonatkozásában a kérelmek legnagyobb része továbbra is a
gyermekek számára biztosítandó óvodai felszerelések, iskolai tanszerek megvásárlására,
élelmiszerre (intézményi étkeztetésre) és ruházat vásárlására irányult. A kérelmek száma
iskolakezdés előtt, illetve a karácsonyi ünnepek előtt 2020-ban sem emelkedett kiugróan, átlagban
4-5 kérelem volt havonta.
A humánügyi Bizottság összetétele hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek, a családok körülményeiről
minél összetettebb kép legyen kialakítható. A Bizottság munkáját segíti az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat vezetője, aki állandó meghívottként vesz részt a Bizottság ülésein. Bár a
rendkívüli települési támogatás nem feltétlenül jelent megoldást a családoknál felmerülő problémák
megoldására, a Bizottság mindig vizsgálja azt, hogy mi a gyermek, gyermekek számára a
legkedvezőbb támogatási forma.
2.3 Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülők
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A gyermekek étkeztetése az óvodai nevelés, iskolai oktatás intézményeiben, az önkormányzat által
létrehozott Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezeten belül működő konyhán történik.
Az étkeztetés keretében a gyermekek tízórait, meleg ebédet és uzsonnát kapnak a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
előírásainak megfelelően.
2020-ban az étkeztetésre vonatkozó adatok az alábbiak szerint alakultak:

óvoda
ált. iskola
összesen

Adagszám (ebéd)
2015.
2016.
2017.
44 884
45 844
45 238
67 423
70 584
72 848
112 307
116 428
118 086

óvoda
ált. iskola
összesen

Kedvezményes adagszám (ebéd)
2015.
2016.
2017.
23 302
36 016
35 861
26 663
28 874
30 869
49 965
64 890
66 730

2019.
2018.
44 809 44 339
72 139 70 289
116 948 113 628

2020.
32 056
50 029
82 085

2019.
33 011
27 662
60 673

2020.
25 432
21 347
46 779

2018.
35 070
28 253
63 323

Kedvezményes adagszámon (ebéd) belül rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény alapján
2019.
2020.
2015.
2016.
2017.
2018.
2 797
1833
óvoda
3 251
1 931
3 596
3 833
5 249
3306
ált. iskola
9 768
9 728
9 655
7 201
8 046
5139
összesen
13 019
11 659
13 251
11 034
Az előző évekhez viszonyítva mind az óvodások, mind az általános iskolások tekintetében
csökkenés tapasztalható. Az adagszám csökkenésre magyarázatul egyrészt az 1. pontban jelzett
korosztályban tapasztalható demográfiai csökkenés szolgálhat, továbbá az, hogy a szülők nem a
helyi óvodába és iskolába íratják be gyermeküket, valamint az általános iskolai korosztályt tekintve
a csökkenés oka valószínűleg az, hogy az iskolai hiányzások miatt nőtt meg az ebédlemondások
száma, így csökkent az adagszám is. Az adagszámok csökkenésére leginkább a koronavírus
világjárvány miatti intézménybezárás és távoktatás szolgálhat magyarázatul, hiszen azokban az
időszakokban kevesebben vették igénybe az étkeztetést.
2020. évben – a 2019. évből áthúzódó támogatást is beleértve – 2 gyermek részére az önkormányzat
a rendkívüli települési támogatás előirányzatának terhére természetben nyújtotta az ellátást, mely 2
iskolás gyermek esetében az intézményi (étkezési) térítési díj 50%-ának, átvállalása formájában
történt.
A szünidei gyermekétkeztetést 2020-ban is a 2016-tól kialakított szabályok szerint nyújtotta, vagyis
a tavaszi, a nyári, az őszi és a téli szünet alatt is biztosítani kell az étkezést az arra jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részülő hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére, amennyiben igénylik. Önkormányzatunk 2020-ban a szünidei
gyermekétkeztetést nem terjesztette ki a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon túlra.
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Így 2019. évben a szünidei gyermekétkeztetés adatai az alábbiak szerint alakultak:
Időtartam
Igénybe vevő
Étkezési adagok
Szünet
(nap)
gyermek (fő)
száma
tavasz
nyár
ősz
tél

2
54
5
7

12
16
17
5

24
857
79
35

3. Őrbottyán Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtott ellátások
3.1 Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja
2018. január 1. óta az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat önálló intézményi formában látja
el a család- és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat. Az önkormányzati intézmény az
előbbiek mellett szociális alapszolgáltatásokat is nyújt a településen élők részére.
A térségi szerepkört is betölteni kívánó intézmény a szociális étkeztetés- és a házi segítségnyújtás
szociális szolgáltatásokat Vácduka és Kisnémedi településeken lakók számára biztosítja az
Önkormányzatok között született feladatellátási szerződések alapján.
Az intézmény törekedett arra, hogy a törvényeknek, jogszabályoknak és egyéb szakmai
szabályzóknak megfelelően lássa el feladatait a veszélyhelyzet időszaka alatt is. A veszélyhelyzet
időtartama alatti – szociális intézményeket érintő – korlátozó intézkedések megnehezítették,
sokszor ellehetetlenítették a személyes gondoskodás nyújtását. A járványügyi intézkedések által
behatárolt és korlátozott fizikális és pszichés tér, ellehetetlenítette a személyes gondoskodás
jogszabályban-, szakmai protokollokban megfogalmazott formáit, ámde új módszerek kidolgozását
tette lehetővé, illetve kívánta meg a szociális szakemberek részéről.
Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításánál a lakosságlétszámhoz
arányosított, jogszabályban meghatározott 2 fős minimális szakmai létszámot-, valamint az
intézmény szervezeti működési szabályzata alapján plusz egy fő foglalkoztatását tette lehetővé a
feladatok fontosságára való tekintettel. A plusz egy fő alkalmazása sokszor akadályokba ütközött,
nem minden esetben találtuk meg a pozícióra legmegfelelőbb jelentkezőt. Nehézséget jelent az,
hogy a szociális szakma munkaerőhiánnyal küzd, így nem a szolgáltatók válogatnak a jelentkezők
közül, hanem a jelentkezők próbálgatják, hogy mely szakterület lenne számukra a legmegfelelőbb a
szociális palettán. Ez felerősíti a munkaerő fluktuációját.
3.2 Alapellátásban részesülők száma
A 2020-ban, a településen élő gyermekek közül 60 gyermek gondozási tevékenység során került
kapcsolatba a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakemberekkel. Előbbiekből 16
gyermek „tanácsadottként” részesült a szolgáltatásban. A szorosabb gondozási tevékenység mellett
jelentős számú gyermek volt az intézmény látókörében. Az anyagi okból, élelmiszeradománnyal
támogatott családokban, a 2019-es adatokhoz képest (213 gyermek), 2020-ban csupán 110 gyermek
részesült rendszeresen egyszeri támogatásokban. Ezek a természetbeni támogatások,
élelmiszeradományok sokkal célzottabban és nagyobb mennyiségben/összegben jelentkeztek a
családok háztartásaiban. A 2020-ban nyújtott élelmiszeradomány eszmei értéke majd kétszerese
volt a 2019-ben lakossághoz juttatott adományok értékénél. (Előbbi adatok tartalmazzák a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számát is.)
2019-hez képest csökkent azon családok száma, melyekben a veszélyeztetettség megszűntetését,
illetve enyhítését célozták meg a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó kollégák. 2019-ben 39
család, 2020-ban 27 családdal kapcsolatban került sor megállapodás aláírására, hosszabb gondozási
tevékenység végzését célozva.
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Az intézményhez érkezett jelzések száma az előző évhez képest emelkedést mutat. 2019-ben 77
jelzés érkezett szolgálatunkhoz, 2020-ban 92 jelzés. A jelzésekben érintett nagykorú személyek
száma, illetve a jelzések száma kétszeresére emelkedett (7 jelzés; 6 fő). Mint 2019-ben, 2020-ban is
többször előfordult, hogy egy-egy jelzésben több gyermek volt nevesítve. Ez a helyzet kiváltképp
abban az esetben problémás, ha a jelzésben megnevezett gyermekek különböző családokban élnek.
Adatvédelmi szempontból aggályos egy jelzésen szerepeltetni több családból származó
gyermekeket, ezügyben a jelzőrendszer tagjainak fokozott körültekintése elvárható.
A jelzésekben megfogalmazott problémák vizsgálata során 45 gyermek esetében lehetett feltárni
valamilyen típusú veszélyeztetettséget (2018-ban 59-, 2019-ben 62 gyermek veszélyeztetettségét
detektáltuk). Egyes esetekben a veszélyeztetettség egyszeri intézkedéssel megszüntethető volt. Az
előző évekhez hasonlóan, nem minden esetben tudunk hatékonyan beavatkozni, megelőzve ezzel
az azonnali hatósági intézkedések kezdeményezését. Intézkedéseinkkel, segítségnyújtásunkkal
egyes esetekben falakba ütközünk (lakhatási krízis esetén leginkább). Egyes esetekben a jelzés
érkeztét követően, protokollszerű intézkedés történt.
3.3 A gyermekek veszélyeztetettségének okai
A 27 gondozott családban nevelkedő 45 gyermek esetében 40 gyermek esetében volt a gyermek
környezetéből eredeztethető probléma. Ez a szám 2020-ban is kiemelkedően magas a többi
problémakörhöz viszonyítva. Előbbi csoportban magas számot mutatott a családi konfliktus és a
családon belüli bántalmazás problematikája. A családon belüli fizikai bántalmazás száma az előző
év adataihoz viszonyítva a felére csökkent, míg a lelki bántalmazás száma összességében duplájára
nőtt. Előbbi változást okozhatja a járványügyi intézkedésekhez kötött karanténhelyzet, valamint az
észlelő és jelzőrendszer megváltozott érzékelése. Az előző évhez hasonlóan magas számot mutatott
a szülők életviteléből-, szenvedélybetegségéből-, vagy antiszociális viselkedéséből adódó
veszélyeztetettség. Közel a felére csökkent a gyermeknevelési problémának definiált esetek száma.
A szülők egészségi állapotával kapcsolatos tényezők miatti veszélyeztetettség mértéke változatlan.
Kizárólag anyagi okból – a 2018 és 2019 évhez hasonlóan – veszélyeztetett gyermek nem került az
intézmény látókörébe, de a „sokproblémás” családok esetében, mint „halmozott” probléma
jelentkezhet anyagi eredetű veszélyeztetettség. 2020-ban szorosan véve, 6 gyermek
veszélyeztetettségének anyagi oka is volt. Előbbi esetekben az anyagi tényezők felett, legtöbbször
meg tudtunk fogalmazni egy elsődleges problémát, mely kapcsán hatékonyabban tudtunk
beavatkozni, a megoldás felé törekedve.
A 2019-es év végéhez viszonyítva (33 gyermek), 2020 december végén a veszélyeztetett gyermeket
száma szinte változatlan, az év utolsó napján 31 gyermeket tartott nyilván az intézmény. Az előbb
említett gyermekekkel kapcsolatban továbbra is jellemző, hogy a gondozási tevékenység során
hatósági intézkedés történik, vagy hatósági intézkedést kellett kezdeményeznie a szolgálatnak (a
család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat szabályzó protokoll alapján). Ilyen esetekben a hatósági
eljárás sokszor az egy évnél is hosszabb időt vesz igénybe, így a gondozási tevékenység is elhúzódó,
hosszabb folyamat.
3.4 Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása
2020-ban - az előző évekhez hasonlóan - szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anyával
nem került kapcsolatba az intézmény.
3.5 A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása
2020-ban sem került sor gyermek családjából való kiemelésére. Ez a mutató jelzi, hogy az intézmény
szakemberei által folytatott gondozás, a nehezített körülmények közepette is eredményes tud lenni.
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3.6 A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai
A veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer szerepvállalása a járványügyi intézkedések mellett
elrendelt hosszabb tanítási szünet, vagy az online oktatás, illetve az egészségügyi szolgáltatók
esetében minimálisra csökkentett kontaktlehetőségek okán megváltozott, a veszélyeztetettség
észlelése csupán egy szűk csatornán keresztül valósulhatott meg. Ennek ellenére, az intézménybe
érkezett jelzések számosságában nem következett be jelentős változás. Érezhető volt a pozitív
hatása az intézmény által szervezett, az együttműködés hatékonyságának javítását célzó, tréning
technikát is felhasználó szakmaközi megbeszéléseknek. E programokon keresztül az intézmény
lehetőséget kínált a köznevelési intézmények és az egészségügyi szolgáltatók részére, munkatársaik
fejlesztésére, képzésére. A kompetenciafejlesztő tréningtechnikát használó program célja az volt,
hogy a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő jelzőrendszer
szakembereit, a jogszabályban meghatározott jelzési kötelezettségeikkel kapcsolatos problémák
kezelésére, magára a problémákra érzékenyítse, és felkészítse a jelzés fontosságának tudatosítására.
A három alkalmas, alkalmanként 4 órás program központi témája volt az érzékenyítés, a reziliencia
fejlesztése, valamint a konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata.
A hatósági intézkedéssel érintett esetekben a gyermekre irányuló jelzést, a járási család- és
gyermekjóléti központ felé kell küldeni a jelzőrendszeri tagoknak. E kötelezettség ellenére
előfordul, hogy egy-egy jelzés nem a család- és gyermekjóléti központ felé kerül megküldésre,
hanem a család- és gyermekjóléti szolgálat felé. Ilyen esetekben a szolgálat továbbítja a jelzést a
család. és gyermekjóléti központban dolgozó, az ügyben megjelölt esetmenedzser felé.
Az intézménybe érkezett 92 jelzés közül, 85 esetben irányult a jelzés gyermekre, 7 alkalommal
nagykorú személyre.
3.7 Gyermekek napközbeni ellátása
Önkormányzatunk az elmúlt években a településen szervezett nyári táborok támogatásával tett
eleget a Gyvt. 41. § (1) bekezdés szerinti gyermekek napközbeni ellátása elnevezésű feladatának az
iskolai nyári szünet időszakában. A veszélyhelyzet kihirdetésével, a járványügyi intézkedések által
korlátozva, beszűkültek a lehetőségek a gyermekek napközbeni ellátásának megszervezésére a nyári
időszakban.
A Kvassay Jenő Általános Iskola épületében – az iskolában dolgozó pedagógusok megbízásával –
a gyermekek számára Napközi Erzsébet Tábor került megszervezésre, részben az Őrbottyáni Segítő
Kéz Szociális Szolgálat támogatásával.
Az önkormányzat által szervezett gyermekek nyári napközbeni felügyelete a tavalyi év során, bár
több hétre is meg lett hirdetve, - a jelentkezők nagyon alacsony létszáma miatt - egy héten keresztül
volt megtartva.
6. Felügyeleti szervek szakmai ellenőrzése, tapasztalatok, megállapítások
A Pest Megyei Kormányhivatal 2020. november 5-én az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
által nyújtott szociális alapszolgáltatásokat – házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést és az idősek
nappali ellátását – ellenőrizte (a család- és gyermekjóléti szolgáltatást a Kormányhivatal nem
ellenőrizte). Az ellenőrzést követően a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban mind az
önkormányzat, mind az intézmény a kért hiánypótlásnak eleget tett, módosítottuk/kiegészítettük a
megnevezett dokumentumokat az ellenőrzés által elvártaknak megfelelően.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátását a jogszabályi előírások és az
önkormányzat költségvetési keretei által meghatározottan végzi. A rászoruló gyermekeknek
nyújtott támogatásokat a jövőben is szeretné minél hatékonyabban, célzottan nyújtani, bár erre a
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rendkívüli települési támogatás, mint támogatási forma nem kifejezetten alkalmas. Ez a támogatási
forma általában egyszeri, eseti problémák megoldásához nyújt segítséget, de nem jelent hatékony
eszközt a családok problémáinak hosszútávú megoldásához.
Az önkormányzat számára valóban hatékony, a problémaspektrumot átfogóan érintő, valamint
hosszútávú segítséget jelentő támogatási rendszer nem áll rendelkezésére.
A veszélyhelyzet kihirdetésével az önkormányzat rugalmasabb-, leginkább a krízishelyzet
feloldására törekvő megoldásokat dolgozott ki, mely megoldások a veszélyhelyzet alatt krízisbe
került, vagy akár a veszélyhelyzet előtt is, de tartósan alacsony bevételekből gazdálkodó személyek,
valamint családok megnövekedett terheit igyekeztek enyhíteni.
A jövőben is érvényesíteni kívánjuk azt a bevált gyakorlatot, hogy a gyermekek tekintetében is a
természetben nyújtandó támogatások nyújtására helyezzük a hangsúlyt, pl. gyermekek
táborozásához, intézményi étkeztetés térítési díjához való hozzájárulás. A jövőben is folytatja az
önkormányzat azt a programot, hogy tüzelőanyaggal és élelmiszerrel segíti a rászoruló gyermekeket,
személyeket és családokat, különös tekintettel a karácsonyi időszakra, amikor is az adományok
kiosztásában önkéntesek bevonásával hívja fel a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára.
A demográfiai adatok alapján is, illetve az általános iskolánk jelenlegi épületének, infrastrukturális
fejlettségének figyelembevételével az önkormányzat gazdasági programjában célul tűzte ki egy új, a
mai kor igényeinek megfelelő általános iskola felépítését, mely pozitív hatást gyakorolna a
gyermekek, a gyermekes családok életére. Ez a célkitűzés valóra vált, hiszen a kormány döntése
alapján Őrbottyán területén új általános iskola fog épülni. A tervezőkkel az egyeztetés elkezdődött,
az új épület helye is kijelölésre került. Új kötelező feladatként jelenik meg az önkormányzat számára
a bölcsőde kialakítása, amelyet pályázati forrás segítségével valósítunk meg, a bölcsőde 2021-ben
megkezdi működését.
Továbbra is fontos célnak tekintjük, hogy a gyermekek és fiatalok számára olyan helyet
biztosítsunk, ahol szabadidejüket korosztályuknak, érdeklődésüknek megfelelő programokkal
tudják eltölteni, hogy megakadályozzuk az utcán való „csellengést”, mely jelenség sajnálatos módon
a település lakosságának, az általános iskolás korú gyermekek számának, a lakossági igények
növekedésével párhuzamosan megjelent a településen. Terveink szerint a célt pályázati forrásból
tudjunk majd megvalósítani.
Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat az idősek nappali ellátásában részesülő ellátottak
számának növelését tűzte ki célul a veszélyhelyzet előtti-, illetve kezdeti időszakában. A
járványhelyzet súlyossága, a megbetegedés veszélyének leginkább kitett korosztály számára
azonban biztonságosabb volt, hogy a szolgáló nem az új, minden igényt kielégítő intézményrészben
szervezze meg az igénybevevők „közösségi” ellátását, hanem a szolgáltatást az ellátottak
otthonában biztosítsa, megelőzve az elszigetelődés hátrányos következményeinek kialakulását, és
segítséget nyújtva az ellátottnak a szükségletei kielégítésében. Ez a kényszerű megoldás lehetetlenné
tette a szolgáltatást igénybe vevők létszámának növelését. A járványhelyzet enyhülésével egy-egy
közösségi program szabad térben való megszervezése reális célkitűzésnek tűnt, és
megvalósíthatónak is bizonyult, 8 idős őrbottyáni lakosnak jelentve az egyedüli közösségi élmény
megélését.
Az elmúlt év tapasztalataira alapozva a résztvevők számának növelését, a meglévő közösség
felfejlesztését, célszerű a veszélyhelyzet megszűnését követően megkezdeni, amennyiben lehetőség
van a közösségi programok zárt térben való megtartására. A szolgáltatás tartalmát, a programok
sokszínűségét célszerű a népszerű helyi fórumokon és az idősek által sűrűbben látogatott helyeken
hirdetni.
A távlati tervekben megfogalmazott „tanoda program” felülvizsgálatakor körvonalazódott, hogy a
program nehezen formálható a meglévő tárgyi és személyi feltételekhez, így egy célszerűbb,
megfelelőbb szolgáltatási forma kialakítását tervezzük, mely a gyermekek és szüleik részére a helyi
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igényeknek megfelelő szabadidős és prevenciós szolgáltatást kínál, az „alternatív napközbeni
ellátás” keretein belül. E forma részleteinek alaposabb kidolgozása a 2021 év végén időszerű, mivel
a szociális szolgáltató épületében a GAMESZ által használt helyiségek legkésőbb 2021. december
31. napjával átadásra kerülnek az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat használatába.
Amit továbbra sem szabad elengedni a tervek közül, az, hogy az idősebb generáció és a fiatalabb
generáció tagjai közös programok keretében együttműködjenek, segítsék, motiválják egymást. Ha
csak napi rövid időtartamban is, de a közös programok lehetőséget nyújthatnak az elmagányosodás
és az izoláció oldására, másrészt az újabb generációk megismerhetik az elmúlt közösségek értékeit.
8. Bűnmegelőzési program
A település legújabb közbiztonsági és bűnmegelőzési programja 2019. évben kerül elfogadásra, öt
évre vonatkozóan. A koncepció kiemelt figyelemmel van a gyermek- és fiatalkori bűnözésre, az
áldozattá válás megelőzésére, a családon belüli erőszak megelőzésére. A programnak része a
bűnmegelőzés egyéb szereplőivel (pl. rendőrség, civil szervezetek, állampolgárok, egyházak,
gazdasági szereplők) való együttműködés kialakítása és erősítése.
2020. évben bekövetkezett pandémiás helyzet miatt a bűnmegelőzési tevékenység során korábban
rendszeresen látogatott intézmények (pl.: óvoda, iskola, nyugdíjas klubok) nem voltak látogathatók
személyesen, rendezvények tartására sem került sor.
9. Civil szervezetekkel való együttműködés
Őrbottyánban a civil szervezetek tevékenységi körükben vesznek részt gyermekjóléti,
gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
A helyi Kvassay Alapítvány pályázati úton támogatja a szociálisan rászoruló gyermekek,
hozzájárulva pl. a táborozás, kirándulás költségeihez. Az iskola számára beszerzett eszközökkel
közvetett módon támogatják a szociálisan rászoruló gyermekeket is. A szülői munkaközösség által
végzett aktív munka is segítséget jelent a gyermekek és szüleik számára.
Az Őrbottyáni Gyermekmosoly Alapítvány, a helyi óvoda alapítványa adománygyűjtő
rendezvények szervezésével támogatja közvetve és közvetlenül a szociális rászoruló gyermekeket
is.
A Tökmag Focisuli Sportegyesület a gyermekek sportolására biztosít lehetőséget.
Az Őrbottyán Csapatok Sport Egyesület fogadja a „csellengő” gyermekeket, programot biztosítva
(pl. asztalitenisz) azon gyermekeknek, akik a délutánt egyedül töltik, továbbá programokat szervez
a családok számára is.
A Tarsolyos Baráti Kör egyik fő feladatának tekinti a fiatalok összefogását a településen.
Rendezvényeiket a hagyományőrzés téma körében rendezték és a jövőben is ez a céljuk. A népzene,
a néptánc, az ősi harcművészet bemutatása és elsajátítása a társaság egyik fő tevékenysége, ebbe
próbálják bevonni a település fiataljait.
A Bottyán Equus Közhasznú Alapítvány lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek
megismerkedjenek az alapítvány munkájával, megismerjék a felelős állattartás szabályait.

5. napirendi pont: Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2020. évi munkájának szakmai
beszámolója a gyermekvédelmi és szociális feladatainak ellátásáról
Benedek Éva bizottsági elnök: Márti szeretnél-e ezzel kapcsolatban bármit hozzáfűzni az
előterjesztéshez?
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Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Nem, köszönöm!
Benedek Éva bizottsági elnök: Van-e a bizottság tagjainak bármilyen kérdése? A múltkori
alkalommal volt róla szó, hogy elmondod nekünk, hogy a jelenlegi felállásban kit, milyen pozícióban
találhatunk most? Mennyire van most feltöltődve a létszám?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: A legutóbbi Családsegítős pályázatra
beérkezett 1 db pályázat, akinek a jelentkezése tartalmilag és formailag megfelelt és az első interjú
alkalmával úgy tűnt, hogy tudunk együtt dolgozni, de azóta megváltunk tőle. A munkavégzésnek
egy olyan alap kritériumát nem tartotta be, hogy bejöjjön dolgozni. Ott 1 pályázati anyagból nem
tudtunk mást választani, viszont, ami nagyon szerencsés, hogy utána az idősek nappali ellátásánál a
kiírt pályázatra érkezett Anett pályázata, akit szerintem többen ismertek, ő viszont magát el tudta
képzelni gyermekjóléti szerepkörben, tehát családsegítősként állapodtunk meg vele. Így a Tündi
átkerült az idősek nappali ellátásába, terápiás munkatárs munkakörbe és kapott adminisztratív
feladatokat. Most ki van írva egy családsegítős pályázat július 19. óta. Eddig 1 telefonos érdeklődő
volt, akitől megkértem, hogy küldje el a pályázati anyagot és utána tudunk személyes találkozót
egyeztetni.
Benedek Éva bizottsági elnök: Kriszti van továbbra is?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: A házi segítségnyújtásban Kriszti
dolgozik, csak és kizárólag ebben a körben lát el feladatokat. Az idősek nappalijában van kettő 8
órás kollega. Az Annamari kolléganő, aki szintén részmunkaidős, tehát 4 órás, ő az, aki az idősek
nappali ellátásában Tündivel együtt dolgozik.
Benedek Éva bizottsági elnök: A beszámolódban azt írtad, hogy a vészhelyzet időszaka alatt
nem tudtátok megfelelően a személyes gondoskodást kiszolgálni, ahogy ez elő van írva és itt azt
írtad, hogy új módszerek kidolgozása történt meg, hogy megfelelő legyen a helyzet.
Megkérdezhetem, hogy mi az új módszer? Mi az, ami újdonság lett a COVID által?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Átmenetileg az idősek nappali
ellátásában a minisztériumi kiadványok és döntések lehetővé tették azt, hogy otthonukban lássuk
el az időseket. Itt az ő személyes kapcsolataikat próbáltuk úgy fenntartani még a tavaly nyár elején,
hogy tabletre üzeneteket mondtak fel egymásnak, mert az izoláció oldását a lakókörnyezetükbe azt
meg tudtuk azzal oldani, hogy a gondozónők rendszeresen látogatnák őket, de az egymással való
kapcsolat, a személyes kapcsolat az elmaradt. De az idősek is nagyon szorongtak attól, amíg nem
volt oltás, mint megoldás, hogy bejöjjenek a közösségbe, illetve tiltva is volt, ezért ezt átmenetileg
megoldásként el is fogadták. Az más, hogy ez egy idő után ez kifáradt és megpróbáltunk olyan
közösségi programokat szervezni, amik szabad területen voltak. Az önkormányzati ingatlanban a
tó mellett csináltunk közösségi programot, ahol szabad levegőn lehettek. Volt arra próbálkozás,
hogy újra ide bejöjjenek, amikor a jogszabály lehetővé tette, hogy az engedélyezett létszám felében
ide bejöjjenek, de nem tartották biztonságosnak, tehát addig míg mindannyiuknak nincs meg a két
oltása, illetve most már a várakozási idő szépen lassan letelik az utolsó második oltott kliensünknél,
úgyhogy szép lassan ők is bejöhetnek. Egy veszteségünk van, egy ellátottunk elhunyt. Most 7
ellátottunk van.
Benedek Éva bizottsági elnök: Van valakinek még valami mondanivalója, kérdése? Amennyiben
nincs akkor, aki elfogadásra javasolja a testületnek a beszámolót, az kérem kézfelemeléssel jelezze.

21

Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 14/2021. (VII. 27.) határozata az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2020. évi
gyermekvédelmi és szociális feladatainak ellátásáról szóló
szakmai beszámolójának elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
bizottsága az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2020. évi
munkájának szakmai beszámolóját a gyermekvédelmi és szociális
feladatainak ellátásáról a határozat melléklete szerint a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
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készítette: Muzsay Márta intézményvezető,
kelt: Őrbottyán, 2021.07.20-án
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 104. § (1), (4) és (5) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja
alapján, az állami fenntartó évente egy alkalommal értékeli a fenntartásában
lévő intézmények szakmai munkájának eredményességét az intézmény által
készített beszámoló alapján.
Őrbottyán Város Önkormányzatának képviselő-testületének döntése
értelmében, Őrbottyán Város Önkormányzata 2018. január 1. óta önálló
intézményi formában látja el a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat által.
Az önkormányzati fenntartású intézmény a család- és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatásokat és a lakosság létszáma alapján kötelező
szociális alapszolgáltatásokat - házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést,
idősek nappali ellátását - nyújtja a településen élők részére.
A szociális szolgáltatások köréből, Vácduka Község közigazgatási területén és
Kisnémedi Község közigazgatási területén, intézményünk nyújtja a házi
segítségnyújtás és szociális étkeztetés szolgáltatást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi szakmai beszámolót, mely
a 2020-as év szakmai munkájáról készült, elfogadni szíveskedjenek.
1. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekvédelmi-, valamint a
szociális alapszolgáltatás feladatait ellátó intézmény általános adatai:
A fenntartó neve: Őrbottyán Város Önkormányzat
A fenntartó székhelye: 2162 Őrbottyán Fő út 99.
A szakfeladatot ellátó Intézmény neve Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat.
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Az Intézmény telephelye: 2162 Őrbottyán Fő út 101.
A Szakmai Beszámolót érintő időszak a 2020. január 1. napjától 2020. december
31. napjáig terjedő időszak.
Az Intézmény ellátási területe: Őrbottyán Város közigazgatási területe.
Őrbottyán Város Önkormányzata és Vácduka Község Önkormányzata,
valamint Kisnémedi Község Önkormányzata által kötött feladatellátási
szerződés alapján Vácduka és Kisnémedi településen házi segítségnyújtást és
szociális étkeztetést biztosít az Intézmény.
Az Intézmény vezetője Muzsay Márta.
2. Az Intézmény rövid bemutatása:
2018. január 1. napja óta, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat önálló
intézményi formában látja el a család- és gyermekjóléti, gyermekvédelmi
szolgáltatásokat. Az önkormányzati intézmény az előbbiek mellett szociális
alapszolgáltatásokat is nyújt a településen élők részére.
A térségi szerepkört is betölteni kívánó intézmény a szociális étkeztetés- és a
házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásokat Vácduka és Kisnémedi
településeken lakók számára biztosítja az Önkormányzatok között született
feladatellátási szerződések alapján.
Az intézmény törekszik arra, hogy a törvényeknek, jogszabályoknak és egyéb
szakmai szabályzóknak megfelelően lássa el feladatait. Ez a törekvés a
veszélyhelyzet időszaka alatt is kiemelten fontos. A veszélyhelyzet időtartama
alatti – szociális intézményeket érintő – korlátozó intézkedések
megnehezítették, sokszor ellehetetlenítették a személyes gondoskodás
nyújtását. A járványügyi intézkedések által behatárolt és korlátozott fizikális és
pszichés tér, ellehetetlenítette a személyes gondoskodás jogszabályban-,
szakmai protokollokban megfogalmazott formáit, ámde új módszerek
kidolgozását tette lehetővé, illetve kívánta meg a szociális szakemberek
részéről.
A többszintű ellátó intézmények közötti együttműködés, a jogszabály által
meghatározott hatósági ügyekben kötelező érvényű. A gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekkel érintett ügyek,
melyekben az Intézménynek mind a váci járás Család- és Gyermekjóléti
Központjával, mind a Gyámhivatallal szorosan együtt kell működni, a
védelembe vétel, a családbafogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a
nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás-, illetve
utógondozói ellátás elrendelése, valamint a megelőző pártfogás elrendelése
ügyében. A rendszer működtetésének során törekszünk a partneri viszony
kialakítására. 2019-ben a két szervezet kommunikációját megsegítő külső
szakember segítségét kértük, moderálásával egy eredményes tanácskozást
folytattunk. 2020 első negyedévében, a jelzőrendszer működését segítő,
szakmaközi megbeszélések módszerét gondoltuk át, és kínáltuk a közoktatási
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intézmények, egészségügyi szolgáltatók és a család- és gyermekjóléti központ
óvodai és iskolai szociális segítője részére. Érezhető volt a pozitív hatása az
intézmény által szervezett, az együttműködés hatékonyságának javítását
célzó, tréning technikát is felhasználó szakmaközi megbeszéléseknek. E
programokon keresztül az intézmény lehetőséget kínált a jelzőrendszer
tagjainak, munkatársaik fejlesztésére, képzésére. A kompetenciafejlesztő
tréningtechnikát használó program célkitűzése az volt, hogy a gyermek
veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízis-helyzetét észlelő
jelzőrendszer szakembereit, a jogszabályban meghatározott jelzési
kötelezettségeikkel kapcsolatos problémák kezelésére, magára a problémákra
érzékenyítse, és felkészítse a jelzés fontosságának tudatosítására. A három
alkalmas, alkalmanként 4 órás program központi témája az érzékenyítés, a
reziliencia fejlesztése, valamint a konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata volt.
Előbbiek mellett továbbra is szem előtt tartottuk, a család- és gyermekjóléti
szolgáltatásban
dolgozó
szakemberek,
más
intézményektől
való
függetlenségének megőrzését és a kompetenciahatárok pontosabb
definiálását és megőrzését.
Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításánál a
lakosságlétszámhoz arányosított, jogszabályban meghatározott 2 fős minimális
szakmai létszámot-, valamint az intézmény szervezeti működési szabályzata
alapján plusz egy fő foglalkoztatását tette lehetővé a feladatok fontosságára
való tekintettel. A plusz egy fő alkalmazása sokszor akadályokba ütközött, nem
minden esetben találtuk meg a pozícióra legmegfelelőbb jelentkezőt.
Nehézséget jelent az, hogy a szociális szakma munkaerőhiánnyal küzd, így nem
a szolgáltatók válogatnak a jelentkezők közül, hanem a jelentkezők
próbálgatják, hogy mely szakterület lenne számukra a legmegfelelőbb a
szociális palettán. Ez felerősíti a munkaerő fluktuációját.
3. Az Intézmény 2020 évi tevékenységének ellenőrzése
A Pest Megyei Kormányhivatal 2020. november 5-én az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat által nyújtott szociális alapszolgáltatásokat – házi
segítségnyújtást, szociális étkeztetést és az idősek nappali ellátását – ellenőrizte
(a család- és gyermekjóléti szolgáltatást a Kormányhivatal nem ellenőrizte). Az
ellenőrzést követően a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban mind az
önkormányzat, mind az intézmény a kért hiánypótlásnak eleget tett,
módosítottuk/kiegészítettük a megnevezett dokumentumokat az ellenőrzés
által elvártaknak megfelelően.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén az adminisztrációs rendszert
három havonta ellenőrizni szükséges, ez megfelel a család- és gyermekjóléti
szolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályi feltételeknek.
A házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása
területén, a belső ellenőrzést elsősorban a hónap végi zárás folyamatában
végezzük. Ez az alkalom lehetőséget teremt a gondozási tevékenységet
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folytató szakeber önellenőrzésére is, illetve mint intézményvezető a hónap
folyamatainak, tendenciáinak és a normatíva alapját képező adatok
elemzésére, valamint stratégiák kidolgozására is.
Az Intézményben dolgozó szakemberek számára, kétheti rendszerességgel
team-szupervíziót tartunk. Ez a szakmai támogatás igen hangsúlyos a segítő
munkára jellemző kiégés megelőzésében. A szupervízió hagyományosan a
segítő és a kliens kapcsolatával foglalkozik, e mellett a szakmai kontroll egyik
legfőbb eszköze. A szupervíziós folyamatban a gyakorlati munka
összekapcsolódik az elméleti háttérrel, melyet a jogi szabályozás keretez. A
szupervíziót jelen esetben külső szakember vezeti.
Belső ellenőrzés keretén belül havonta, minden szolgáltatás esetében
felülvizsgáljuk a hatóságokhoz szolgáltatott adatokat, és törekszünk arra, hogy
azok a lehető legpontosabban kerüljenek rögzítésre.
2020-ban a fenntartó által elrendelt, formalizált belső ellenőrzés nem zajlott.
A beszámoló tárgyát képező időszakban nem érkezett panasz az
intézményünkbe a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Az ellátottjaink
érdekében rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartunk a gyermekjogi- és
ellátottjogi képviselőkkel. Gyermekjogi és ellátottjogi kérdésekben többször
konzultálunk a képviselőkkel, kritikus esetekben a klienseink érdekében kérjük
személyes segítségüket a gondozási folyamatban.
4. A szakmai tevékenység bemutatása
4.1 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakemberek szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat látnak el. Amennyiben Intézményünk
nem tudja biztosítani a szükséges szolgáltatást, vagy ellátást, annak
közvetítésében jár közre az Intézmény szakembere. A településen élők köréből
a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásai közül a mediáció,
kapcsolattartási ügyelet, jogi tanácsadás szolgáltatásba közvetíthetünk
ellátottakat, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységét
ajánlhatjuk klienseinknek. Abban az esetben, ha kontraindikált az
Intézményünk pszichológusának igénybevétele, akkor a család- és
gyermekjóléti központ pszichológusa fogadja az igénybevevő ellátottat.
Mint szolgáltató szakemberek, közreműködünk a családok, egyének
életvitelében beállt átmeneti vagy időszakos krízishelyzet kezelésében. A
szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, illetve krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyeket, gyermekeket, családokat, az okok
megelőzésében, a krízishelyzet megszüntetésében, valamint az életvezetési
képesség megőrzésében segítjük. Szükség esetén a krízishelyzet megelőzése,
megszűntetése érdekében intézkedéseket teszünk.
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Munkánk a kliensekkel önkéntes együttműködésen alapuló, mind a hatósági
intézkedést megelőző és a folyamatot információkkal segítő, kiegészítő, mind
a hatósági intézkedést követő szolgáltatási tevékenység.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás magába foglalja a gyermek érdekeit
védő speciális szolgáltatást, mely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének,
családban
történő
nevelkedésének
elősegítését,
a
gyermek
veszélyeztetettségének
megelőzését,
a
kialakult
veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek a családba való
visszahelyezését.
A célunk, miszerint segítséget nyújtsunk a gyermekeknek és a családoknak a
legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, részben sikeres
csupán, mivel az eszköztárunk erősen beszűkült. Az eszköztár beszűkülésének
okai, hogy a hatósági intézkedéssel érintett esetekben a koordináló feladatkör
és döntéshozó jogkör 2016. januártól átkerült a járásszékhely szerinti központ
esetmenedzseréhez, továbbá az, hogy helyi ügyekben az önkormányzat
számára valóban hatékony és hosszú távú segítséget jelentő támogatási
rendszer nem áll rendelkezésére.
Az a cél, hogy a családok képessé váljanak különböző problémáik önálló
megfogalmazására és a problémáik megoldására sok esetben nem tud
megvalósulni. Szolgáltatói szinten a célmegvalósítás háttérfeltételei kialakításra
kerülnek, azonban a családok számára elérhető segítségek, komplex
támogatási rendszerek vagy azok igénybevételi lehetőségei beszűkültek.
2020-as évben, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás folyamatában,
prevenciós célú programot nem szerveztünk, részben a veszélyhelyzet által
elrendelt korlátozó intézkedések okán. Ahogy a városi rendezvények
elmaradtak, úgy a szolgáltatásainkról informáló, illetve egészségügyi és
gyermekvédelmi prevenciós programok is elmaradtak.
A prevención túl, alapvető feladatunk továbbra is a sérült vagy hiányzó családi
funkciók helyreállításának elősegítése, a diszfunkcionális család funkcióinak
helyreállításában való segédkezés. Feladatunk felkutatni azokat a
lehetőségeket, melyekkel a szolgáltatásaink bővíthetőek és a szolgáltatás
minősége emelhető.
A közvetlen kliensekkel kapcsolatos munkánk kiterjed az Intézményt
önkéntesen felkereső gyermekre, felnőttre; a veszélyeztetettséget észlelő- és
jelzőrendszer tagjainak, szervezeteinek jelzése alapján a látókörünkbe került
gyermekekre és családokra, valamint azon esetekben, melyben a hatósági
intézkedés kapcsán illetékesek vagyunk.
Feladatunk a jelzőrendszer működtetése, működésének fejlesztése. A
jelzőrendszer visszatérő problémái kapcsán, az addig megszokottól eltérő
módszerek kidolgozása, beépítése a folyamatokba.
A családsegítő és a gyermekjóléti/gyermekvédelmi ellátórendszer 2016
éviátalakulása jelentősen megváltoztatta a kliens-segítő kapcsolatot. Az új
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rendszerben, a protokollok és szakmai útmutatók alapján kötelező
eljárásrendet
kell
megvalósítani,
ez
kevesebb
mozgásteret
és
cselekvési/döntési szabadságot enged a szakembereknek.
Előre látható, hogy a szigorúan szabályozott folyamatok mentén, a
tevékenységek adminisztrációját, az ellátottakkal kapcsolatos dokumentációt
is központosított, digitalizált adminisztrációs rendszer fogja felváltani. 2020-ban
a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre vonatkozott e
kötelezettség. 2021 július 1-től a gyermekvédelmi alapellátás, és a család- és
gyermekjóléti alapszolgáltatást végző intézményekre is kötelező érvényű
előbbi adminisztrációs rendszer alkalmazása.
4.1.1 A család- és gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységének főbb adatai
A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma, mely esetben hosszabb segítő
folyamat – gondozás – indult, korcsoport szerinti bontásban:
0-2
3-5
6-13 14-17 18-24 25-34 35-49 50-61 62 éves összesen
éves éves éves éves éves éves éves éves
és
idősebb
0 fő
3 fő 25 fő 16 fő 1 fő
4 fő 25 fő 5 fő
1 fő
80 fő
A 80 fővel folytatott tevékenység 27 családot érintett. A családok esetében, az
előző évekhez hasonlóan, a problémák halmozott jellege miatt, valamint az
elhúzódó (sokszor egy évnél is hosszabb) gyámhatósági eljárás okán, a
gondozási folyamat egy évnél több időt ölelt fel.
Az együttműködési megállapodás nélkül ellátott lakosok száma a 2020-as
évben összességében 77 fő volt, mely esetekben eseti ügyintézést, vagy eseti
tanácsadást folytattak a családsegítő szakemberek. Utóbbi csoportban lévő
igénybevevők 55 különböző családból-, eltérő problémakörrel érkeztek. Az
előző évhez hasonlóan a korcsoporti megoszlásukra jellemző, hogy
felülreprezentáltak a 35-49 éves (20 fő), az 50-61 éves (22 fő), és a 62 évnél
idősebb korosztály (12 fő).
A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma gazdasági aktivitás szerint:
foglalkoztatott
24 fő
munkanélküli
4 fő
inaktív
18 fő
inaktívból nyugdíjas
1 fő
inaktívból 15 éves vagy idősebb
11 fő
tanuló
eltartott 0–14 éves korú gyermek
34 fő
összesen
80 fő
Feltételezhetően a járványhelyzet negatív hatásaként értelmezhetjük, hogy
2019-es év adataihoz képest jelentősen emelkedett a munkanélküliek száma
2020-ban. A „sokproblémás”-, több területen is diszfunkcionális családok
helyzete a pandémia hatására jelentősen instabilabb lett, az anyagi
problémák megjelenése a jövedelemvesztés egyenes következménye.
A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma legmagasabb iskolai
végzettség szerint:
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általános iskola nyolc osztályánál kevesebb
39 fő
általános iskola nyolc osztálya
18 fő
befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola
6 fő
befejezett szakközépiskola
6 fő
befejezett gimnázium
5 fő
érettségire épülő befejezett OKJ iskola
3 fő
felsőfokú iskola (főiskola, egyetem)
3 fő
összesen
80 fő
Jelentős csökkenést tapasztaltunk az előző év adataihoz képest
legalacsonyabb és a legmagasabb végzettségűek csoportjánál.

a

A szolgáltatást igénybe vevő családok a család szerkezete/összetétele szerint:
egyedül élő
1 fő
házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek
0 család
nélkül
házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1–2
6 család
gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)
házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy
9 család
több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)
egy szülő 1–2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)
8 család
egy szülő 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal
1 család
felnőttel)
egyéb családszerkezetben
2 család
összesen
27 család
A vizsgált időszakban a családi összetétel tekintetében jelentős csökkenés volt
tapasztalható az előtte lévő időszakhoz képest a „házastársi (élettársi)
kapcsolatban együtt élők 1–2 gyermekkel” és az „egyéb” családszerkezetben
élő családok számában.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatáson belül, kifejezetten a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi tevékenység főbb adatai:
alapellátásban gondozott (saját ügykörben végzett
44 fő
tevékenység)
egyéni gondozási terv alapján gondozott (védelembe
36 fő
vett és családbafogadott gyermek ügyében)
összesen
80 fő
ezen felül kizárólag tanácsadottként megjelent
77 fő
Az elmúlt évhez viszonyítva nem tapasztalható jelentős változás a
rendelkezésre álló adatokban a gondozásban részesülő személyek számát
tekintve. Jelentős változást - emelkedést - inkább az eseti, tanácsadottként
megjelent kliensek számának arányában tapasztaltunk.
A lassú hatósági ügyintézés következményeképp előfordul, hogy az üggyel
kapcsolatban hatósági döntés még nem áll rendelkezésünkre, így a gyermek
veszélyeztetettségének megszűnése után is, a „rendszerben tartjuk az esetet”,
holott az eredeti veszélyeztető helyzet már nem áll fent. Ez mindenképp
kontraproduktív, elvonja a figyelmet az olyan családok gondozásától, ahol a
gyermek veszélyeztetettsége még fennáll.
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Az alapellátásban gondozott gyermekek esetében a megfelelő gondozás
eredménye, hogy sem 2019-ben, sem 2020-ban, nem kellett a gyermek
családból való kiemelését kezdeményeznünk.
A családbafogadott gyermekekkel kapcsolatban azonban meg kell
jegyeznünk, hogy az a lehetőség, hogy a gyermek nevelését/gondozását a
vérszerinti szülők helyett egy családtag vállalja fel, kicsit sem tűnik átmeneti
megoldásnak. A vérszerinti szülő akadályoztatottságának megszűntetésére
fókuszáló gondozási tevékenységünk kevésbé hatékony. Nagyobb hangsúlyt
fektetünk a befogadó család támogatására, gondozására.
Új gondozási esetként jelentkező gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel
módja szerint (gyermekek száma):
önkéntes (szülő kezdeményezte)
3 fő
szülővel közösen
0 fő
más család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által
1 fő
kezdeményezett
jelzőrendszer által kezdeményezett
8 fő
a gyámhatóság által kezdeményezett
0 fő
összesen
12 fő
Az új gondozási esetként megjelenő gyermekek száma az előző évek
tendenciáját követve tovább csökkent. Az önkéntes kapcsolatfelvétel (pl.: a
szülő általi kezdeményezést jelenti) jelentősen csökkent. A gyámhatóság által
kezdeményezett-, együttműködési megállapodáson alapuló tevékenység az
előző évhez hasonlóan nem jelenik meg az ellátásban.
A jelzőrendszer által küldött jelzések száma:
egészségügyi szolgáltató
10
előbbiből kizárólag védőnői jelzés
0
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók
11
kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók
0
átmeneti gondozást biztosítók
0
menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti
0
szállása
köznevelési intézmény
39
rendőrség
8
ügyészség, bíróság
0
pártfogó felügyelői szolgálat
0
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy
1
áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet
0
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
1
állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi
17
szervezet
önkormányzat, jegyző
4
járási hivatal gyámhivatala
1
összesen
92
A 2019-es évhez viszonyítva a jelzésekkel érintett személyek száma stagnál, e
mellett az intézményhez érkezett jelzések száma az előző évhez képest
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emelkedést mutat. 2019-ben 77 jelzés érkezett szolgálatunkhoz, 2020-ban 92
jelzés. A jelzésekben érintett nagykorú személyek száma, illetve a jelzések
száma kétszeresére emelkedett (7 jelzés; 6 fő). Mint 2019-ben, 2020-ban is
többször előfordult, hogy egy-egy jelzésben több gyermek volt nevesítve. Ez a
helyzet kiváltképp abban az esetben problémás, ha a jelzésben megnevezett
gyermekek különböző családokban élnek. Adatvédelmi szempontból
aggályos egy jelzésen szerepeltetni több családból származó gyermekeket,
ezügyben a jelzőrendszer tagjainak fokozott körültekintése elvárható.
Az egészségügyi szolgáltatóktól érkező jelzések száma, valamint az
állampolgári bejelentések száma emelkedést mutat.
A közoktatási intézmények és a rendőrség által küldött jelzések száma és az
érintettek száma stagnál az előtte lévő időszakhoz képest.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatást érintő integrációt követően, az elmúlt
5 évre visszatekintve a jelzések száma a következőképp alakult (a jelzések
száma nem egyenlő a jelzésben megjelölt személyek számával.)
2016
115 jelzés
2017
117 jelzés
2018
80 jelzés
2019
77 jelzés
2020
92 jelzés
A jelzések száma csekély mértékű csökkenést mutat az elmúlt évhez képest.
Fontos kiemelnem, hogy a hatósági ügyekben hozott, véglegessé vált
döntésekkel
érintett
gyermekek
ügyében
(védelembevétel,
családbafogadás), a jelzést első sorban – vagy kizárólagosan – a család- és
gyermekjóléti központ felé kell megküldeni, és csak a szükséges mértékben a
szolgálat felé. A hatósági ügyekben érintett gyermekek esetében az
esetmenedzser koordinálja az intézmények, szolgáltatók tevékenységét a
gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében, így az új
információ számára stratégiailag fontos kiegészítés, mely módosíthatja a
gondozási-nevelési tervet.
A jelenlegi jogi szabályozás értelmében, a gyermekek védelme és jóléte
ügyében érkezett jelzések küldőinek adatait, bántalmazás és súlyos
elhanyagolás esetében a jelzést tevő külön kérése nélkül is, a jogszabálynak
megfelelően, zártan kezeljük!!!
Annak érdekében, hogy a jelzést tevő ne legyen kitéve a későbbiekben a
jelzett, vagy a családi környezetében élők általi esetleges vádaskodásnak,
támadásnak, célszerű a jelzésben feltűntetni, hogy kéri a jelzést tevő az
adatainak zártan kezelését. Ellenkező esetben csak és kizárólag a bántalmazás
és súlyos elhanyagolás esetében érkező jelzésekre (jelzést tevőkre) vonatkozik
a zárt adatkezelés.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban kezelt esetekben a gyermekek
száma a probléma típusa szerinti megoszlásban (halmozott adat):
anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)
8 fő
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gyermeknevelési
6 fő
gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
3 fő
magatartászavar, teljesítményzavar
3 fő
családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)
7 fő
szülők vagy a család életvitele (és szenvedélybetegségek)
3 fő
szülői elhanyagolás (oktatási, nevelési, fizikai)
4 fő
családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
7 fő
fogyatékosság, retardáció
1 fő
lelki-mentális probléma
13 fő
foglalkoztatással kapcsolatos probléma (munkanélküliség)
2 fő
Az előző évekhez hasonlóan, a gondozott családok esetében nem lehet
csupán 1 körülírható problémát leírni, talán csak az elsődlegesnek vélt
problémát lehet meghatározni. A hosszabb gondozási folyamatot igénylő
esetben leggyakrabban „sokproblémás családokról” beszélhetünk. A
problémák
halmozott
száma,
mely
egyenként
is
a
gyermek
veszélyeztetettségét jelenthetik, szám szerint (57) csökkenést mutat az előző
időszakhoz képest, de mélységében súlyosabb jegyeket tartalmaz.
Továbbra is jellemző, hogy átlagosan egy családnál minimum 2 probléma
megoldásán kell dolgoznia a családnak és az őt segítő szakembereknek.
Legtöbb esetben a problémák egymásra épülnek, és a megfelelő sorrendet
kell megtalálni, melyben a kliens lépkedhet a probléma megoldása felé.
A vizsgált időszakban jelentősen nőtt az anyagi problémákkal érintett
gyermekek száma. Emelkedett a gyermekintézménybe való beilleszkedési
nehézséggel küzdő, valamint a lelki-mentális problémával élő gyermekek
száma. Ez utóbbi növekedése kiemelkedő volt 2020-ban. Feltételezhető, hogy
a járványügyi intézkedések okozta változások idézték elő a lelki-mentális
problémák jelentős megnövekedését. Elsődlegesen a járványügyi
intézkedésekhez kötött karanténhelyzet, online oktatás, szeparációs helyzetek,
általános szorongás a megbetegedéstől, a veszélyhelyzettől magától, az
instabilitástól, másodsorban az észlelő és jelzőrendszer megváltozott érzékelése
szolgáltathat indokot. A lelki-mentális problémák kezelésében, a szolgálatnál
dolgozó pszichológus hatékonyan tudott segíteni a klienseknek, természetesen
a járványügyi szabályok betartása mellett.
Összességében felére csökkent a családi konfliktus és a családon belüli
bántalmazás problémája, bár még mindig elég magas a mértéke. Talán akkor
lehetnénk elégedettek, ha a nullához közelítene a száma. Felére csökkent a
gyermeknevelési problémák megjelenése is. Az életviteli problémák
megjelenése a negyedére csökkent, bár ez a csökkenés inkább illúzió, mivel a
problémák feltételezetten továbbra is fennállnak, csak kevésbé látható
formában.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tevékenységeinek adatai:

információnyújtás

szakmai
tevékenység
száma
(alkalom)

szolgáltatásba
n részesülők
száma

305

103 fő
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segítő beszélgetés
347
69 fő
tanácsadás
28
23 fő
ügyintézéshez segítségnyújtás
83
48 fő
családlátogatás
20
16 fő
közvetítés más szolgáltatásba
1
1 fő
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez
3
3 fő
kríziskezelés
2
2 fő
pszichológiai tanácsadás
405
55 fő
közvetítés a központhoz
1
1 fő
környezettanulmány elkészítése ill. közreműködés
8
8 fő
szakmaközi megbeszélés
6
esetkonferencia
10
10 fő
családterápia
0
0 fő
esetmegbeszélés
43
32 fő
adományközvetítés
697
157 fő
konfliktuskezelés
0
0 fő
összesen
1959
528 fő
A szakmai tevékenység adataiban jelentős változást hozott a Kormány
40/2020. (III.11) kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzet, mely
értelmében a család- és gyermekjóléti szolgáltatások körében, a személyes
kontaktust igénylő helyzeteket minimalizálni volt szükséges. 2020. március 15.
napjától, intézményvezetői jogkör gyakorlójaként, azt a nehéz döntést kellett
meghoznom, hogy a klienseink, ellátottjaink, az intézménnyel kapcsolatos
ügyeiket, lehetőség szerint elsősorban az internet vagy telefon segítségével
intézzék. Olyan esetekben, melyekben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen,
telefonon történő előzetes időpontegyeztetés után, igyekeztünk megszervezni,
hogy a zárt térben való találkozás elkerülhető legyen. A kliensekkel való
beszélgetéseket leginkább a szabad térben folytattuk, mérlegelve, hogy a zárt
térben, fokozott kockázatnak van kitéve mindkét fél. A lakosság felől érkező
adományok átvételét/közvetítését felfüggesztettük. Ezen intézkedések
meghozatalukkor túlzónak tűnhettek, ám azokat a 2020.03.18-án és 20-án
kiadott,
szociális
alapszolgáltatásokat
és
a
gyermekvédelmi
alapszolgáltatásokat érintő, az ágazati miniszter által aláírt útmutatók
megerősítették, alátámasztották. A lakosságot, valamint klienseinket
tájékoztattuk az igénybevétel megváltozott módjáról. Azon családok
esetében, ahol a gondozási tevékenységet a klienssel kötött megállapodás
alapozza meg, módosítottuk a megváltozott körülmények szerint.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén ellátott klienseink figyelmét
felhívtuk a járványügyi helyzet változásaira, teendőikre, mely segítségével a
kockázat minimalizálható. Folyamatosan érdeklődtünk az ellátottjaink
egészségügyi állapotáról, szükség esetén szorgalmaztuk a háziorvossal való
kapcsolat felvételét. Azon ellátottaknál, ahol a segítségnyújtás indokolt volt, az
alapellátás körébe tartozó szolgáltatásainkon felül, tájékoztattuk az elérhető
lehetőségekről. A vizsgált időszakban minden pályázati lehetőséget
kihasználtunk, mely segítségével Őrbottyán lakosságát elláthattuk plusz
juttatásokkal, kiemelten a jövedelmi helyzetük miatt, szociálisan rászoruló
lakosok helyzetét javítva.
33

Előbbi leírásból kitűnik, hogy a szakmai tevékenységünk végzése során, az előző
évekhez képest jelentős változás következett be, amit a táblázatba foglalt
adatok tükröznek. A szakmai tevékenységek számában összességében csekély
mértékű csökkenés volt tapasztalható. 2019-ben 2342, 2020-ban 1959 szakmai
tevékenységet folytattak a család- és gyermekjóléti szolgálat szakemberei. Az
említett 1959 tevékenység végzésének hátterében, 1862 alkalom áll, amikor a
szolgálat munkatársai személyes találkozás során, vagy az infokommunikációs
eszközön keresztül a klienssel együtt, vagy a kliens ügyében végezték
feladatukat. Egyes tevékenységtípusok helyett - melyek a veszélyhelyzet
kapcsán jelentősen megritkultak - más tevékenységtípusok vették át a
hangsúlyos szerepet munkatevékenység végzése során. Az információnyújtás,
a formalizált tanácsadás, az ügyintézés segítése és a családlátogatás száma
jelentősen csökkent. A szociális munkások által nyújtott „segítő beszélgetések”
száma 2019-hez képest közel annyival csökkent, mint amennyivel nőtt a
pszichológiai tanácsadást igénybe vevők száma, mely tevékenységet klinikai
szakpszichológus végez az intézmény megbízásából. A veszélyhelyzet, a
karanténnal összefüggő intézkedések, a fiatalok kortárscsoporttól való
elszakadása (a megszokottól hosszabb tanítási szünet és online oktatás), olyan
nagyfokú szorongást, nehezen kezelhető feszültséget generált a kliensek
körében (illetve az ellátandó lakosság körében - itt most ajánlatos az
általánosítás), hogy azt kizárólag szociális végzettséggel, a legodaadóbb
módon nyújtott „segítő beszélgetések” folytatásával sem tudtuk kezelni. A
nehézséget úgy tudtuk kezelni, hogy a pszichológus a megszokott időtartamok
mellett, rövidebb időtartamú, de több konzultációs lehetőséget kínált
ellátottjainknak.
A „családlátogatás” tevékenység kapcsán, fontos megjegyeznem, hogy a
minisztérium kiadványa alaposan leírja, körvonalazza, hogy csupán milyen
esetekben tehetünk családlátogatást, mely korlátozás harmonizál a
veszélyhelyzet során kihirdetett rendelkezésekkel: „A jelzéssel érintett
egyénekkel, családokkal elektronikus formában vagy telefonon kell felvenni a
kapcsolatot. Minden olyan információ beszerzése telefonon és/vagy
elektronikus úton szükséges a társágazatoktól (védőnő, óvoda, iskola,
háziorvos), melynek révén a munkatárs mérlegelni tudja a jelzett probléma
súlyosságát. Amennyiben a munkatárs úgy ítéli meg, hogy a család személyes
felkeresése nélkülözhetetlen, akkor kerülhet arra sor.” „A fentieken túl
családlátogatásokra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség, vagy
hatósági megkeresés esetén kerüljön sor.” „Környezettanulmányt az azonnal és
soronkívüliséget igénylő ügyeknél, az ideiglenes hatályú elhelyezés esetén, a
nevelésbe vétel, a gyám- és gondnokrendelésnél el kell készíteni.”1 Az előbb
említett tiltások és feltételek mellett, 2020-ban 20 alkalommal végeztünk
családlátogatást 16 kliens ügyében (ugyanez 2019-ben 114 családlátogatás,
73 kliens ügyében).
A testi és lelki egészség megőrzése, a karanténhelyzetben keletkező és a
világjárvány által okozott feszültségek/szorongások oldása (az erőszakos
1

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok
csökkentésére a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók részére. 2020. március 20., kiad. Prof. Dr. Kásler
Miklós miniszter.
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cselekmények megelőzése érdekében), a szolgáltatásokhoz való hozzáférés
segítése mellett, fontos célunk volt az elszegényedés ellen tenni. 2020 március
második fele, az intenzív információáramoltatásról szólt. A klientúránkból
többen elvesztették munkájukat, jövedelmüket, így adekvát válasz volt erre,
hogy új munkahely találásában adjunk segítséget. 2020 áprilisától próbáltuk a
természetben nyújtható támogatásokat, az élelmiszeradomány közvetítését
lehetőségeinkhez mérten maximalizálni. Minden pályázaton indultunk, amit a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület kiírt. Összességében kevés pályázat volt, ahol
nem kaptunk pozitív elbírálást. Az átmeneti ellátást és a szociális szakellátást
biztosító intézmények karanténidőszaka alatt természetesen ezeket az
intézményeket helyezték előtérbe a civil szervezet döntnökei. Eredményeink
kiemelkedőek voltak a 2020-as évben. Míg 2018-ban 3,3 millió-, 2019-ben 5,5
millió Ft értékben kaptunk adományélelmiszert a szervezettől, 2020-ban
8 215 092.-Ft értékben tudtunk élelmiszert osztani Őrbottyán szociálisan
rászoruló lakossága között. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület mellett
Alapítványi támogatásként, hidegkonyhai készítményeket és élelmiszer
nyersanyagot tudtunk osztani négy alkalommal a rászorulók között.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban ellátott bántalmazott és
elhanyagolt gyermekek adatai:
A bántalmazott
Az elhanyagolt
fizikai
lelki
szexuális
fizikai
lelki
Családon
belül (szülő,
vagy egyéb
rokon által)

8 fő

11 fő

2 fő

5 fő

0 fő

A beszámoló tárgyát képező időszakban a fizikai bántalmazások száma
csökkent. 2018-ban 5 gyermek volt fizikai bántalmazás által veszélyeztetve,
2019-ben ez a nagyon súlyos problémakör 14 gyermeket érintett, 2020-ban e
két előbbi érték között van a gyermekek száma.
2018-ban 4 gyermek volt fizikai elhanyagolás okán veszélyeztetett, majd 2019ben elsődlegesen fizikai elhanyagolás okán nem került gyermek a
látókörünkbe. 2020-ban 5 gyermek esetében volt elsődlegesen a fizikai
elhanyagolás a veszélyeztető tényező.
A lelki bántalmazás jelentősen emelkedett 2020-ra, 11 gyermek esetében volt
jellemző veszélyeztető tényező (2019-ben ez a szám csupán 2 fő volt). A lelki
elhanyagolás definiálása problémás, nehezen megfogható, nehezen
bizonyítható. A megfoghatóbb, bizonyíthatóbb lelki bántalmazás felismerésére
tudatosan törekedtünk kollégáinkkal, szem előtt tartva, hogy a világjárvány
következményei, a hozzá kapcsolódó intézkedések, kiszolgáltatottabbá teszik
a gyermekeket, illetve a jelzőrendszer megváltozott működése megnehezítheti
a problémás helyzetek detektálását.
A bántalmazás vagy súlyos elhanyagolás észlelése után, az intézmény
szakembereinek hatósági eljárást kell kezdeményeznie, ezalatt a család
együttműködése esetén megkezdjük család gondozását, melynek célja a
gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése, további veszélyhelyzetek
elhárítása. Amennyiben a gondozás a család együttműködésének hiányában
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nem tud megvalósulni, úgy a gyámhivatal határozattal kötelezheti a szülőket,
vagy a folyamatba bevont egyéb családtagokat az együttműködésre, a
gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. Azt, hogy ez
utóbbi folyamatba a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere
delegál-e feladatot a családsegítő szakembernek, az egyedi és egyéni döntés.
Ennek ellenére a hatósági döntések után, a hatóság külön kérésére, a
szolgálatunkra jelentős feladat hárul a gyermekek veszélyeztetettségének
megszűntetésében. Ez a feladatkör elkülönül a hatósági kontrollfunkciótól, és a
bizalmon alapuló segítő tevékenységre koncentrál.
Mint azt az előző év beszámolójában is megfogalmaztam, nehézség a
folyamatban, hogy az esetmenedzser a gondozási-nevelési tervet a hatóság
határozata alapján készíti el, így kevésbé tükrözi a segítségnyújtás
megvalósítható módozatait, a konkrét tevékenységeket.
Veszélyeztetett gyermekek adatai:
A
veszélyeztetettség
fő oka

A
veszélyeztetettség
halmozott okai

Környezeti főcsoport összesen (a
40 fő
71 fő
gyermek környezetéből kiindulva)
Magatartási főcsoport összesen (az
4 fő
5 fő
érintett gyermekre vonatkozóan)
Egészségi főcsoport összesen (az
1 fő
7 fő
érintett gyermekre vonatkozóan)
Anyagi főcsoport összesen (a
0 fő
6 fő
családra vonatkozóan)
Nyilvántartott veszélyeztetett
45 fő
kiskorúak száma
A beszámoló tárgyát képező időszakban, az azt megelőző évhez viszonyítva
jelentős eltérés nem volt tapasztalható, hacsak a környezeti főcsoportban a
jelentős csökkenést. Az okok halmozódását vizsgálva ebben a halmazban a
mutató változatlanul magas értéket mutat.
Továbbra is jellemző, hogy kizárólag anyagi okokból veszélyeztetett gyermek,
nem kerül az intézmény látókörébe, csupán a halmozódás vizsgálatánál
jelentkezett az előző időszak értékénél magasabb adat.
2020. december 31-én a szolgálatban veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorú
gyermekek száma 31 volt, mely a 2019-es év adatához képest szinte változatlan
(33 gyermek).
4.1.2 A család- és gyermekjóléti szolgáltatás egyéb tevékenységei
A család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységeink
az adományélelmiszerek közvetítése (részben már kifejtettem a 4.1.1.
pontban). Együttműködünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, valamint az
előbbi évekhez hasonlóan, Őrbottyán Város Önkormányzata, a karácsonyi
csomagosztás megszervezéséhez, lebonyolításához jelentős támogatást nyújt.
A szervezési feladatok mellett a lebonyolításban csupán egy fővel tudott részt
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venni, mivel a novemberi, decemberi időszakban, a járvány minket szociálsi
szakembereket sem kímélt. Ezúton köszönöm az önkéntesek segítségét, akik
átvéve a feladatok, nagyrészt fizikai részét, csomagolták, osztották és
kiszállították a rászoruló családok részére a karácsonyi csomagokat.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által felajánlott élelmiszerekből
alkalmanként, az együttműködési megállapodásban megállapított 277 fő
részesült élelmiszerosztásainkkor. Ez megközelítőleg 100 családot jelent. Ha
elemezzük az adatokat, akkor elmondható, hogy ha 2019-ben 400-480 fő
részesült élelmiszeradományban 5,5 millió forint értékben, akkor a 2020-as
évben 277-286 főre kiosztott 8,2 millió forint összegű élelmiszeradomány közel 30
ezer forintnyi támogatást jelentett rászoruló személyenként a 2020-as évben.
Az adományélelmiszerek szállításában 1-2 kivétellel az Őrbottyáni GAMESZ
segítségét vettük igénybe.
A Szűrőnappal kapcsolatban azt a nehéz, ámde megalapozott döntést kellett
meghozni, hogy nem tartjuk meg a továbbiakban. Más tevékenységek
megtervezésére
és
megvalósítására
célszerű
az
erőforrásainkat
átcsoportosítani. Döntésünk alapja, hogy az általunk végzett szűrésekhez
elengedhetetlen eszközök, otthoni/háztartási használatra is beszerezhetőek,
másrészt a veszélyhelyzet hozta intézkedések korlátozták a feladatvégzést.
A járásszékhely által nyújtott speciális szolgáltatások – részben a települések
közti távolság miatt – nem elérhetőek mindenkinek. A járásszékhelyen működő
család- és gyermekjóléti központ ügyvédjével megállapodva, havonta egy
nap, jogi tanácsadást nyújt az őrbottyáni lakosok részére, helyben,
Őrbottyánban. A veszélyhelyzet során életbe lépő korlátozások, az eredeti
megállapodást felbontották, de infokommunikációs eszközön, leggyakrabban
telefonon elérhető volt a jogi tanácsadás Őrbottyán lakossága részére. A
szolgáltatás továbbra is ingyenesen igénybevehető.
4.2 Házi segítségnyújtás szolgáltatás
A házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybevevő személy részére, saját
lakókörnyezetében, az önálló életvitel fenntartása érdekében biztosított
ellátás. Az ellátást igénybe vehetik azok a személyek, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem tud a család
gondoskodni.
A házi segítségnyújtás keretében végzett gondozási tevékenység lehetővé
teszi, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete, saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen.
Őrbottyán Város közigazgatási területe mellett, Vácduka Község közigazgatási
területén és Kisnémedi Község közigazgatási területén, intézményünk nyújtja a
házi segítségnyújtás szolgáltatást.
2016. január 1-től a házi segítségnyújtás szolgáltatásban differenciálásra került
a „személyi gondozás” és a „szociális segítés” tevékenység.
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A házi segítségnyújtás táblázatainak adatai a 2020. december 31-i állapotot
tükrözik. Az ellátottak száma a 2019 év végi állapothoz képest összességében 1
fővel emelkedett, 6 igénybe vevőnél kezdtünk gondozási folyamatot, és 5
ellátottunk gondozását kellett lezárnunk.
A veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedéseknek sok esetben voltak negatív
következményei. A kórházakból előzetes vizsgálódás nélkül otthonukba
bocsátott betegek ellátása, nagy kihívást jelentett mind a család, mind az
ellátórendszer számára.
Súlyos probléma volt tapasztalható a házi segítségnyújtást igénybe vevők
ellátásában. Lehet ugyan a kontaktusok számát csökkenteni, racionalizálni, de
a házi segítségnyújtás tevékenységei sok esetben igen szoros kontaktust
kívánnak meg, a szolgáltatás természetéből adódóan zárt térben.
Az ellátáshoz elengedhetetlen védőeszközök és fertőtlenítő oldatok beszerzése
az átmeneti készlethiány miatt akadályokba ütközött. Készleteinket igyekeztünk
leginkább a házi segítségnyújtást végző kollégák rendelkezésére bocsátani.
A szolgáltatás igénybevételének feltétele a gondozási szükséglet vizsgálat:
gondozási szükséglet vizsgálat eredménye alapján jogosultak száma
0. fokozatban, szociális segítésre jogosult, mivel
3 fő
személyes tevékenységeit elvégzi
I. fokozatban, személyi gondozásra jogosult, mivel
9 fő
egyes tevékenységekben segítségre szorul
II. fokozatban, személyi gondozásra jogosult, mivel
0 fő
részleges segítségre szorul
III. fokozatban, személyi gondozásra jogosult, mivel
1 fő
teljes ellátásra szorul
összesen
13 fő
A gondozási szükséglet vizsgálata lényeges, és kötelezően előírt elem a házi
segítségnyújtás biztosításának megkezdése előtt. E vizsgálat lefolytatására a
fenntartó az intézményvezetőt jelölte ki. A gondozási szükséglet vizsgálat
végzése során az egészségi állapot és szociális körülmények vizsgálata történik,
differenciálásra kerül a személyi gondozásra vagy a szociális segítésre való
jogosultság, mely rögzítésre kerül a KENYSZI dokumentációs felületén.
A gondozás időtartamáról szóló megállapodás az ellátott igényének és a
szolgáltató kapacitásának függvényében köttetik. Előbbiek, valamint a
kérelem és a nyilatkozatoknak megfelelően, megállapításra kerül a személyi
térítési-díj és megállapodás köttetik az ellátási igénybe vevővel (vagy a
törvényes képviselőjével). A szolgáltatást 700.-Ft/óra személyi térítési díj
megfizetése mellett vehetik igénybe az ellátottak, szociális rászorultság esetén
kedvezmény érvényesítése mellett.
A házi segítségnyújtást hétfőtől csütörtökig, 08.00 – 16.00 óra között, péntek
08.00-14.00 óra közötti időszakban biztosítjuk, a szabályozásnak megfelelő
számú gondozónővel.
A gondozási tevékenységet a szociális gondozó a tevékenységi naplóban
rögzíti, mely dokumentációból havonta összesítés készül, ez adja a
szolgáltatásért fizetendő térítési díj és a normatívaelszámolás alapját.
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Elmondható, hogy speciális igényekre is tudunk reagálni, amennyiben egy
ellátott esetében nem elégséges a napi egyszeri látogatás, napi kétszeri,
ritkább esetben háromszori látogatást teszünk. Előbbi igény, sokszor csupán
átmeneti jelleggel merült fel, legtöbbször olyan ellátottak esetében, akik
bentlakásos intézményi ellátásra lennének jogosultak, de az ellátott nem akar
elköltözni megszokott lakóhelyéről, vagy a családi környezet lehetővé teszi a
házi segítségnyújtással kiegészített otthoni gondozást.
Szükség esetén, probléma jelzésekor, azonnali segítséget nyújtunk, elhárítva a
krízishelyzetet.
A szolgáltatást igénybevevők kor szerinti megoszlása:
életkor
ellátottak száma
40 – 59 éves
2 fő
60 – 64 éves
0 fő
65 – 69 éves
1 fő
70 – 74 éves
2 fő
75 – 79 éves
3 fő
80 – 89 éves
3 fő
90 év felett
2 fő
összesen
13 fő
A statisztikai adatokból tükröződik, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatást
jellemzően a 70 év felettiek veszik igénybe. E korcsoportra jellemző, hogy az
életminőségük megtartásában egyre több területen szorulnak segítségre,
egyre kevesebben élnek korlátozottságmentes életet.
A szolgáltatást igénybevevők nem szerinti megoszlása:
nem
ellátottak száma
nő
11 fő
férfi
2 fő
összesen
13 fő
Önmagában a statisztikai adatok tükrözik az idősebb korosztályhoz
kapcsolható, általánosságban is jellemző demográfiai adatokat. A 70 év
felettiek nemek szerinti megoszlásában a közel kétharmad nő, míg csak az
egyharmad férfi. Előbbiek mellett megfigyelhető, hogy a segítségre szoruló
férfiak, sok esetben nehezebben kérnek segítséget külső környezetüktől,
rászorultságuktól függetlenül. Sok esetben a családi környezet kér segítséget,
és kezdeményezi az intézményesült segítségnyújtás igénybevételét.
A szolgáltatást igénybevevők térítési díjfizetés szerinti megoszlása:
térítési díjfizetés
ellátottak száma
teljes összegű személyi térítési díjat fizet
13 fő
kedvezményes összegű személyi térítési díjat fizet
0 fő
személyi térítési díjmentes szolgáltatást vesz
0 fő
igénybe
összesen
13 fő
A házi segítségnyújtás szolgáltatást a teljes évben, összesen 18 ellátott vette
igénybe. Ez a szám egyenlő a 2019-es év adataival. A gondozónők az év
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folyamán összességében 1216 órát folytattak gondozási tevékenységet, mely
jelentősen meghaladja a 2019-ben mért 934 órát (282 órával több gondozási
tevékenység).
A kimutatásokban szereplő összes időtartam tartalmazza a lakáson belüli és
lakáson kívüli segítségnyújtás végzését, ellenben nem tartalmazza a gondozott
lakóhelyére való odajutás és egyéb utazási időtartamokat.
A házi segítségnyújtás feladatait egy gondozónő látja el teljes munkaidőben,
távolléte esetén az idősek nappali ellátásában dolgozó ápoló látja el a
helyettesítését, és végzi a gondozási tevékenységeket. Előbbiek mellett az
idősek nappali ellátásában dolgozó ápoló végzi a házi segítségnyújtásban a
speciális szükségletű ellátott gondozását.
4.3 Szociális étkeztetés szolgáltatás
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. és
62. § alapján, a szociális alapszolgáltatások keretén belül, Őrbottyán Város
Önkormányzata szociális étkeztetést biztosít a településen élő, ellátást igénylők
számára. Előbbiek mellett Vácduka Község közigazgatási területén és
Kisnémedi Község közigazgatási területén is intézményünk nyújtja a szociális
étkeztetés szolgáltatást.
A szociális étkezés, napi egyszeri meleg élelem biztosítása azon szociálisan
rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve más eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt, különösen egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy
hajléktalanságuk miatt.
Az
ellátás
igénybevétele
önkéntes
és
kérelem
benyújtásával
kezdeményezhető. Őrbottyán Város Képviselő-testületének döntése alapján a
szolgáltatás igénybevételekor az egészségügyi állapotra vonatkozó
feltételeknek való megfelelést szakorvos vagy orvosszakértői szerv igazolhatja.
A kérelem elbírálását követően az intézményvezető tájékoztatja az igénylőt
arról, hogy milyen módon és feltételekkel veheti igénybe a szolgáltatást,
egészségi állapot függvényében, indokolt esetben kiszállítással. Az
intézményvezető tájékoztatja az igénybe vevőt az adható kedvezmény
mértékéről, és a szolgáltatásért fizetendő térítési díjról, majd megállapodást köt
az igénybe vevővel.
Az étkeztetési feladatok elvégzését 2020-ban is az Önkormányzat fenntartása
alá tartozó Konyha biztosítja, jelenleg kizárólag munkanapokon.
Az ebéd elvitele, illetve kiszállítása a Konyháról (Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u.
113.), valamint az idősek nappali ellátásának helyiségéből (Őrbottyán, Fő út
101.), egységesen 12.00-14.00 óra között történik. A szolgáltatást igénylőnek a
szolgáltatás megkezdése napján 2 db ételhordót kell biztosítani, amit a
konyhán kell leadni, névre szóló jelzéssel.
A szociális étkeztetés szolgáltatás táblázatainak adatai a 2020. december 31-i
állapotot tükrözik. Az ellátottak száma a 2019 év végi állapothoz képest 3 fővel
emelkedett, 10 igénybe vevőnél kezdtünk meg a szolgáltatás nyújtását, és 7
igénybe vevő ellátását kellett lezárnunk.
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Az alacsonyabb jövedelemből gazdálkodó, szociálisan rászoruló ellátottak
kedvezőbb személyi térítési díj mellett vehetik igénybe a szolgáltatást, míg a
magas jövedelemből élő, ám egészségügyi szempontból ellátható
igénybevevői körből, többen inkább más szolgáltatót választanak a piaci
palettáról.
A szolgáltatás igénybevételének módja:
szociális étkeztetés
ellátottak száma
elvitellel
3 fő
kiszállítással
9 fő
összesen
12 fő
Az igénybevétel módját a szakorvos, vagy orvosszakértői szerv által
meghatározott egészségi állapot mértéke határozza meg, illetve az egyéni
egészségkárosodás jellege, mely meghatározza azt, hogy a napi egyszeri
meleg ebéd átvételének érdekében el tud e jutni önerőből az ellátott az
átadás helyére.
A
veszélyhelyzethez
kapcsolódó
intézkedések
értelmében,
egyes
időszakokban a szociális étkeztetést azon igénybevevőknek is kiszállítással
kellett biztosítani, akik egyébként elvitték az átvételi pontról az ebédet.
A szolgáltatást igénybevevők kor szerinti megoszlása:
életkor
ellátottak száma
18 – 39 éves
0 fő
40 – 59 éves
2 fő
60 – 64 éves
1 fő
65 – 69 éves
4 fő
70 – 74 éves
0 fő
75 – 79 éves
2 fő
80 – 89 éves
3 fő
90 év felett
0 fő
összesen
12 fő
A szolgáltatást igénybevevők kor szerinti megoszlása nagyban eltér a házi
segítségnyújtást igénybevevők csoportjától. Az előző évek adataihoz
hasonlóan, jellemzően a 40-70 éves korosztály veszi igénybe e szolgáltatást,
többnyire nagymértékű egészségkárosodás van a rászorultság hátterében.
A szolgáltatást igénybevevők nem szerinti megoszlása:
nem
ellátottak száma
nő
7 fő
férfi
5 fő
összesen
12 fő
A szociális étkeztetést igénybevevők között a nők száma magasabb, mint a
férfiaké, de nem olyan nagy mértékű a különbség, mint más szolgáltatásaink
igénybevételénél.
A szolgáltatást igénybevevők térítési díjfizetés szerinti megoszlása:
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térítési díjfizetés
ellátottak száma
teljes összegű személyi térítési díjat fizet
0 fő
kedvezményes összegű személyi térítési díjat fizet
12 fő
személyi térítési díjmentes szolgáltatást vesz
0 fő
igénybe
összesen
12 fő
A szolgáltatást havi 28500.-Ft egyéni jövedelem alatt lehet ingyenesen igénybe
venni. A kérelmező havi jövedelme nagyban befolyásolja a fizetendő térítési
díj mértékét. Az alacsony jövedelem miatt szociálisan rászoruló igénybevevők,
igen kedvező térítési díj megfizetése mellett részesülhetnek az ellátásban, míg
a kiemelkedően magas jövedelem mellett kevésbé vonzó az ellátás
igénybevétele.
A szociális étkeztetés szolgáltatást a teljes évben, összesen 19 fő vette igénybe,
két fővel több, mint az azt megelőző évben. 2020-ban 2693 adag ebéd került
átadásra.
A szociális étkeztetés szolgáltatás igénybevételéről vezetett dokumentáció
alapján havonta összesítés készül, ez adja a szolgáltatásért fizetendő térítési díj
és a normatívaelszámolás alapját.
4.4 Idősek nappali ellátása
2018. év elején átadott bővített intézményrészhez kapcsolódóan, az átadást
követően elkezdődött az idősek nappali ellátásának engedélyeztetése. A
működési engedélyt 2018 decemberében kaptuk meg 15 fő ellátására. A
résztvevők számának növelését, a résztvevők közösségének felfejlesztését
tűztük ki célul. A cél megvalósítása érdekében történő szórólapozás, illetve a
helyi újságban való megjelenés nem hozza a várt eredményt. 2020-ban, mivel
nem lehetett a közösségi együttlétet kockázatmentesen megszervezni, így az
új résztvevők „toborzását” felfüggesztettük, és a meglévő ellátottak
gondozására fordítottunk nagyobb energiát. A veszélyhelyzet időtartama alatt
lehetőség adódott, hogy az ellátottakat az otthonukban lássuk el, előtérbe
helyezve a fizikai ellátásuk megoldását, szükségleteik kielégítését, izolációjuk-,
félelmeik oldását.
Az idősek nappali ellátásában elérhető szolgáltatásokat, elsősorban azok az
időskorúak veszik igénybe, akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre,
hasznos, tartalmas időtöltésre vágynak, valamint fontosnak tartják testi és
szellemi aktivitásuk megőrzését. A világjárvány, illetve a bevezetett
korlátozások épp e szolgáltatás lényegi elemét, a közösségi létet, a
közösséghez tartozás átélését akadályozta meg. A szabályok betartása
mellett, kísérleteztünk újabb technikákkal, megoldásokkal, akár az ellátottak
közötti videóüzenetek váltásával, továbbításával, de az eredeti élményt ezzel
nem tudtuk pótolni.
A szolgálatunk által biztosított ellátások legfőképp a higiénés szükségletek
kielégítése (tisztálkodás-, ruhanemű tisztítás lehetősége), az egészségügyi
ellátásokhoz való hozzájutás segítése, társas igények kielégítését szolgáló
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szabadidős programok, az ügyintézésben való segítségnyújtás és a mentális
gondozás. Az idősek nappali ellátását az étkeztetés szolgáltatás nélkül vették
igénybe ellátottjaink.
2019-ben 7 ellátottal kötöttünk megállapodást, 2020-ban plusz egy fő ellátását
biztosítottuk. Az ellátottjaink rendszeresen látogatták az idősek nappali
ellátását biztosító közösségi teret a világjárványhoz kapcsolódó korlátozó
intézkedések bevezetéséig.
A szolgáltatást igénybevevők kor és nem szerinti megoszlása:
életkor
nő
férfi
összesen
40 – 59 éves
1 fő
1 fő
60 – 64 éves
65 – 69 éves
1 fő
1 fő
2 fő
70 – 74 éves
75 – 79 éves
2 fő
2 fő
80 – 89 éves
3 fő
3 fő
90 év felett
összesen
7 fő
1 fő
8 fő
Az ellátottak jelentős része idős nő, a férfiak alul reprezentáltak az
igénybevevők között. Az ellátottak között a 80 év felettiek aránya a
legmagasabb. Egy ellátott 65 év alatti. Rendszeresen veszi igénybe az ellátást
értelmi fogyatékossággal élő, és/vagy mozgáskorlátozott ellátott. Az ellátottak
döntő többsége krónikus egészségügyi problémákkal küzd, mely az ellátottak
életminőségét nagyban meghatározza. A 8 főből öt egyedül él, hárman pedig
családban.
A közösségi térben az ellátottak elsősorban a magány érzésének oldására, a
szabadidő hasznos eltöltésére veszik igénybe az idősek nappali ellátásának
szolgáltatásait. A szolgáltatásban elérhetőek különböző prevenciós célú
egészségügyi szolgáltatáselemek (pl.: vérnyomás- és vércukorszint-mérés,
testsúlymérés). Ezeket a szolgáltatásokat a korlátozó intézkedések értelmében
az ellátottak otthonában igény szerint biztosítottuk.
Az intézmény 8 személyes kisbuszával, valamint egy intézményi
személygépkocsival biztosítva volt a mozgásukban korlátozott ellátottak
szállítása az intézménybe, valamint külső programokra. Ez a lehetőség az első
negyedév során 3 fő számára nyújtott rendszeres segítséget. Ők más módon
nem tudták volna megoldani a szolgáltatás igénybevételét. A járványhelyzet
enyhülésekor szabadtéri programot szerveztünk az ellátottaknak. A külső
helyszínen rendezett találkozó nagyon sikeres volt az ellátottak értékelése
szerint.
Végezetül, kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani, akik kitartottak a
járványhelyzet kihívásai ellenére, és töretlenül, fáradhatatlanul tevékenykedtek
az ellátottak érdekében.
Tisztelt Képviselő-testület!
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Köszönjük munkánk támogatását, köszönjük, hogy a kötelező feladatokon túl
az Önkormányzat hozzá járult programjaink megvalósításához, Intézményünk
működéséhez és fejlődéséhez, melyet a szolgáltatások színvonalának
megtartásával, tevékenységeink bővülésével tudunk elérni.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a beszámolót vitassa meg és fogadja el a
beszámolóban foglaltakat.
Megtisztelő figyelmüket és bizalmukat ezennel is köszönöm.
Muzsay Márta intézményvezető
Benedek Éva bizottsági elnök: A szokásos évi tanszergyűjtést az Irkafirkával lehet-e, mert
mondták, hogy ők nagyon szívesen vállalják, hogy kiraknak egy dobozt és gyűjtsünk tanszereket?
Mert, ha azt mondod, hogy jöhet és meg tudjátok oldani, akkor egy dátumot mondj nekem, hogy
meddig gyűjtsük. Plakátot rakunk ki és megpróbáljuk ezt hirdetni.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Nem tudtam, hogy újra van Irkafirka.
Most az augusztus 20-a, ahogy tavalyelőtt is volt, legyen a bevásárlás előtti időszak a vége és mi
akár szóban tudjuk jelezni, hogy mik vannak, ha fizikailag nem is adjuk át a családoknak.
Benedek Éva bizottsági elnök: Akkor augusztus 23-án lehozzuk és tudjátok osztani.
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat-intézményvezető: Jó. Köszönjük szépen!

6. napirendi pont: Egyebek
Benedek Éva bizottsági elnök: Szeretném köszönteni a leendő bölcsődénk vezetőjét! Van-e
olyan időpont, amit már megcéloztunk és tudnánk tartani? Egyáltalán, hogy állunk?
Oláh Barbara bölcsődevezető: Időpontunk az van, minél előbb. A közbeszerzés úgy néz ki, hogy
szeptember közepére és végére ígérik a bútorokat és a játékokat. A szabályzatok készülnek, annak
nincs akadálya, azok szerintem hamarabb el fognak készülni.
Benedek Éva bizottsági elnök: A személyi állománnyal azért állunk jól, mert volt egy
pályázatunk, ami Neked nagy segítség. Azt át tudtad-e nézni?
Oláh Barbara bölcsődevezető: Így van. A következő napokban kerül rá sor, hogy személyes
megbeszélés keretében beszélgetünk. Egyelőre úgy néz ki, hogy 2 fő kisgyermeknevelővel fogunk
elindulni szeptembertől, akik segítenek és a többieket pedig akkortól vennénk fel, amikor nyitunk.
Benedek Éva bizottsági elnök: A gyereknek való meghirdetés mikorra várható? Amikor már
látod, hogy van fix időpont? Mennyivel előtte fogod már hirdetni?
Oláh Barbara bölcsődevezető: Szerintem 1 hónappal előtte biztos csak, hogy tényleg lássuk, mert
onnantól, hogy megérkeznek az eszközök el is lehet kezdeni és onnantól kezdve azt gondolom 1
hét elég az indításhoz.
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Szabó István polgármester: Az intézményvezetővel szervezünk augusztus 12-én 10 órára az
érdeklődőknek, a kismamáknak egy betekintést a bölcsőde életébe, meg fogom mutatni belülről az
épületet és a Barbi pedig azokra a kérdésekre, amikre tudunk válaszolni fog. Ez a bejárás
regisztrációhoz lesz kötött, mi fogjuk őket kiértesíteni az időpontról.
Benedek Éva bizottsági elnök: Van egyebekben más? Amennyiben nincs, akkor a nyílt ülést
bezárom és zárt ülést rendelek el.
Mivel több napirendi pont nem volt Benedek Éva a bizottság elnöke a nyílt ülést 09 óra 16
perckor bezárta és a bizottság zárt ülés keretében folytatta a munkát.

Benedek Éva
bizottsági elnök

Gazdagné Kovács Krisztina
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő
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