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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször 
módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. számú 
mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján a települési önkormányzat a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdésének megfelelően átfogó értékelést (továbbiakban: beszámoló) készít a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, amelyet a képviselő-testület 
megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés 
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A 
helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 
Jelen előterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve 
tartalmazza a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését 
(gyermekjóléti szolgálat beszámolója, a családgondozó, az iskola és az óvoda gyermekjóléti 
felelőseinek és a jegyzői gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a Tisztelt 
Képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadására. 

                    Határozati javaslat 
                       
Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyámügyi feladatok 2015. évi ellátásáról 
szóló beszámolót megismerte és elfogadja.                                   
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület 
jelen jóváhagyó határozatával együtt az 1997.évi XXXI. 
törvény 96.§. (6.) bekezdése szerint továbbítsa a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 



Beszámoló a Társult Önkormányzatok „Együtt” 
Segítőszolgálatának 

2015. 01.01-2015.12.31. időszak tevékenységéről 
 

ÚJHARTYÁN 
  
 

  A Gyermekjóléti Szolgálat  10 családdal, 17 gyermekkel dolgozott 2015. évben. Alapellátás 
keretében 4 családdal – 6 gyermekkel. Védelembe vétel alatt két gyermek állt 2015-ben a 
településen.  Az egyik védelembe vett gyermek esetében,  a kötelezően előírt viselkedési 
szabályok és a többgenerációs családi együttélés hozzájárultak ahhoz, hogy megszűnt a 
gyermek veszélyeztetése. Az éves folyamatértékelés során megállapítást nyert, hogy a 
gyermek fizikai fejlődése, ellátása, gondozása biztosított. A másik védelembe vett gyermek 
esetében a szülő és a gyermek betartották a védelembe vétel során előírt szabályokat, melyek  
igazolatlan iskolai mulasztás miatt születtek.  Az alapellátásban gondozott gyermekek 
esetében a nevelési-gondozási tervben vállalt feladatok elvégzése járult hozzá a gyermekek 
helyzetének javulásához. 
 
A gyermekjóléti szolgálat közvetítéssel segítette elő a gyermek és családtagja hozzájutását 
azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a szolgálat végez. Ennek függvényében 
tájékoztatást adtunk a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, 
ellátásokról. Felhívtuk a családok figyelmét a különböző szaktanácsadások (jogi, 
pszichológiai, pedagógiai) lehetőségeire, azok céljaira, feltételeire, a hozzájutás módjára, és 
hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújtottunk. 
 
Egy gyermek esetében segítettünk gyógyászati segédeszköz beszerzésében a szülővel 
együttműködve. 
 
Két gyermek esetében esetkonferenciát szerveztünk, ahová meghívtuk a gyermekekkel 
kapcsolatban álló szakembereket, annak érdekében, hogy a családok saját erőforrássaikat  
megtalálva a problémákat megoldhassák. 
 
A Szolgálat heti 2 órában biztosította pszichológus segítségét a településen, egy család 
igényelte ezt a lehetőséget. Segítettük az optimális életvezetést a gyermek és családja 
vonatkozásában, ha kell, szakemberek együttes munkájának szervezésével. 2015. évben 
tanácsadás, információ- és ügyintézésben való segítségnyújtás miatt is gyakran keresték fel a 
gyermekjóléti szolgálat munkatársát. A családgondozó több esetben adott felvilágosítást az 
ügyfelek részére, melyek azonban nem mindig jártak további ügyintézéssel. 
 
Március hónapban megtartottuk az éves jelzőrendszeri értekezletet, ahol ismertettük  az 
elvégzett szakmai tevékenységet számokban. 
 
Öt gyermek esetében ruhagyűjtést szerveztünk, adomány útján december hónapban, egy  
magánadományozó által felajánlott pénzből két családot segítettünk élelmiszert és ajándékot 
vásárolni az ünnepekre, továbbá egy mások adományozó pénzösszeggel segített 5 családot 
karácsony előtt, segítettünk a lista összeállításában, átadásában. A dabasi központunkhoz 
érkezett adományokból 3 gyermeknek karácsonyi ajándékot vittünk. 
 
Január hónapban határidőre elkészítettük az előző évi beszámolót és éves statisztikát, a 
munkatervben vállaltak szerint. 



Az év folyamán hetente egy alkalommal részt vettünk az esetmegbeszéléseken, ahol szakmai 
iránymutatást kaptunk munkák elvégzéséhez. 
 
Az év folyamán több alkalommal részt vettünk a település Szociális Bizottsági ülésein 
(tanácskozási joggal), hogy átfogóbb képet kapjunk a település szociális problémáiról. 
 
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés:  Az óvodával, iskolával és védőnői szolgálattal 
az elmúlt években jó munkakapcsolat alakult ki, rugalmasan kezelik a felmerülő problémákat, 
nyitottak a Szolgálat javaslataira, partneri kapcsolatban vagyunk. Az értekezleteken a 
jelzésekről, a bántalmazás, az elhanyagolás felismeréséről volt szó több alkalommal. A 
jelzőrendszeri tagok kérésére egy alkalommal a dabasi pedagógiai szakszolgálat működéséről, 
egy ízben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott  szektor semleges, egységes 
módszertant ismertettük. Összesen 6 alkalommal tartottunk jelzőrendszeri értekezletet. 
 
 
Újhartyán, 2016. január 15. 

  
 
 
 
 
                                Berchi Anita 
                                 családsegítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Értékelés az Újhartyáni családsegítő szolgálat 2015. évi munkájáról 
 
 
 
A Szolgálat helye és munkarendje a következő: 
 

• Újhartyán, Hősök tere 2-4. A Faluközpont emeli irodájában. 
• Ügyfélfogadás csütörtökönként 8.00.-16.00.-ig vehető igénybe  

 
A családsegítő szolgálat önkéntes alapon működik, ami azt jelenti, hogy azoknak a 
családoknak és embereknek tudunk segítséget nyújtani, akik ezt maguk is szeretnék, illetve 
elfogadják. A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életviteli és mentálhigiénés 
tanácsadást, családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 
konfliktusok megoldásának elősegítése, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő 
jelzőrendszer működtetését, civil kezdeményezések elősegítését, a szociálisan rászorult 
személyek, és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását kell megvalósítani.  
A veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetésére vonatkozóan, a 
jelzőrendszerek száma: 6.  
Gyermekjóléti vonatkozású témakörök kerültek elő.  
 
A 2015-as évre tervezett célok egy része megvalósult az éves munka során. 
 A családsegítő szolgálat a kötelező feladatok mellett, ruhaneműket, lábbeliket gyűjtött és 
juttatott el az arra rászorulóknak, valamint a lakosok továbbra is felajánlottak ruhaneműket, 
amikből a Szolgálat irodájában bárki válogathatott és elvihette. Vannak visszatérő családok, 
akik erre igényt tartanak, és szívesen fogadják a felajánlásokat.  
Az év folyamán néhány alkalommal volt igény jogi tanácsadásra, a szolgálat irodájában, 
melyek hasznosnak bizonyultak, 
Az ügyfelek, akik felkeresték a segítőszolgálat kirendeltségét, nagyrészt informálódás 
szempontjából, valamint ügyintézésben kértek segítséget. Segítőbeszélgetés és tanácsadás a 
rendszeres szociális segélyezett esetében zajlott leggyakrabban. 
2015. évben, 25 alkalommal, 8 fő vette igénybe a családsegítő szolgáltatásait. Az előfordulás 
szerint, 4 (fő) új ügyfél és 4 (fő) régi ügyfél kért segítséget 2015. évben, ebből 2 férfi és 6 nő, 
akik kor szerinti megoszlásban a következő képen oszlanak meg: 18-34 év között 1 fő, 35-49 
év között 1 fő, 50-61 év között 3 fő és 62 évnél idősebb 3 fő. 2015. évben 3 fő volt hosszabb 
ideig gondozásban, akikkel gondozási tervet és gondozást végeztünk. A 8 főből 0 fő 
munkanélküli, 0 fő aktív kereső, 5 fő inaktív kereső, 3 fő nyugdíjas volt.  
Ez évben a leggyakrabban ügyintézéssel, kapcsolatos problémával keresték meg a szolgálatot, 
mely megoldására információ átadás történt, illetve ha szükséges volt, a megfelelő szervekhez 
irányítottuk a hozzánk fordulókat. A különböző kérelmek kitöltésében, a levelek 
megfogalmazásában, önéletrajzban is segítséget nyújtottunk. Minden hozzánk forduló 
esetében arra törekedtünk, hogy a klienst képessé tegyük problémái megoldására, melyhez a 
rendelkezésünkre álló információk, a megszerzett tapasztalatok átadásával járultunk hozzá. 
Ha szükséges, segítő beszélgetések során erősítettük a kliensek önbizalmát, hogy a 
mindennapi életvitele könnyebb és élhetőbb legyen. Kézben tudja tartani a saját dolgait. 
 
 
Újhartyán,2015. 01. 15. 
 
         Vörös Boglárka 
          családgondozó 
 



 
 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat éves tanácskozása 
Újhartyán, 2015. február 25.  

 

 

2015. évi, éves jelzőrendszeri értekezlet pontjai az alábbiak voltak: 
 

•1. Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolója 

•2. Családsegítő Szolgálat 2015. évi beszámolója 

•3. A jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés megvalósulása, gyakorlata 

•4.  Törvényváltozások 

•5. Jelzések 

•6. Aktualitások 

 

 

Az értekezlet során ismertettem a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységét, 
elmondtam, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat esetszáma nőtt az előző évekhez képest, ami 
részben a családok romló anyagi lehetőségeivel magyarázható, ill. az ebből adódó kapcsolati 
feszültségekből. A Szolgálat 17 gyermekkel dolgozott alapellátás keretében, védelembe vétel 
alatt 2 gyermek állt 2015-ben. A családgondozás során szerzett tapasztalataink szerint, 2015-
ben a családok legjellemzőbb gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a 
munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya, a szülői elhanyagolás, családi 
konfliktus, a szülők szélsőséges életvitele. Jellemzően ezek a problémák vezettek oda, hogy 
Újhartyánon az előző évekhez képest megnőtt a válásokból adódó konfliktusok száma. 
Eseteink jelentős része válófélben lévő vagy már frissen különélő szülők gyermeknevelési, 
kapcsolattartási ügyeiből állt.  
Az alábbi probléma típusokkal fordultak szolgálatunkhoz: 
 

Település/probléma típusa Újhartyán  

Anyagi 0 

Gyermeknevelési 33 

Beilleszkedési nehézség 0 

Családi konfliktus 29 

Magatartási zavarok 0 

Életviteli 12 

Fogyatékosság 22 

Elhanyagolás 0 

Bántalmazás 0 

Szenvedélybetegség 0 

 

A gyermekjóléti szolgálat 3 tanulót a helyi általános iskolában korrepetálással segített. Részt 
vet a Szociális bizottság ülésein. 
 

a Családsegítő Szolgálat a 2015. évi tevékenységét ismertette, elmondta, hogy a szociális és 
mentális problémával küzdő egyéneknek és családoknak nyújt segítséget, az év során 25 
egyénnel dolgozott a Családsegítő Szolgálat.  Jogi tanácsadáshoz való hozzájutásban 1 fő volt 



érdekelt. A hivatal felkérésére az Erzsébet utalványok élelmiszerre történő váltásában is 
szívesen közreműködött. 
 
A védőnő 17 várandós anyukát gondozott, melyből 1 fokozott odafigyelést igényelt. A 0-6 
évesek száma a gondozottak között 173., ebből 7 szociálisan fokozott gondozást igénylő. 
otthon 1 db gondozott volt a 7-18 éves korosztályban. 
 A gyermekjóléti szolgálattal működött és eredményes volt az összedolgozás. 
A 2016-os évben már nem a helyettesítő védőnő fogja ellátni a települést. 

 

A jelzőrendszer tagjai közötti együttműködést értékeltem, a jelzőrendszer tagjaitól, 
rendszeresen érkezik jelzés, minden alkalommal jó volt a jelző intézmény és a Gyermekjóléti 
Szolgálat közötti együttműködés. Továbbra is felajánlottuk, indokolt esetben a közös 
családlátogatást.  
 
Az óvoda részéről elhangzott, hogy csökkent a szociális problémákkal küzdő családok száma 
és növekszik a válások miatt a gyermeket egyedül nevelők száma, a „mozaik család” típusok 
száma. Az óvodában a következő gyermekvédelmi esetekkel találkoztak gondozatlanság, 
szegénység, kulturális elmaradottság a családban. 
 
Az iskola gyermekvédelmi felelősével beszélgettünk a kölcsönös együttműködés 
fontosságáról, a jelzésekről. 
 

Továbbá beszéltünk a jelzések fontosságáról, a jelzés módjáról, hogy részletesen érdemes 
ismertetni írásban a problémát, a tapasztalatokat. Kértem, hogy a jelzés minden esetben 
írásban történjen. Telefonon csak krízishelyzetben fogadunk jelzést, ilyen esetben is három 
napon belül írásban is kérjük a jelzőt, küldje meg észrevételeit a családdal kapcsolatosan. 
Nagyon fontos, hogy konkrét problémát jelöljenek meg és pontos kérést fogalmazzanak meg 
a Szolgálat felé, így tudunk hatékonyan és gyorsan dolgozni. A családdal minden esetben egy 
önkéntes alapellátás keretében kezdünk dolgozni, nevelési-gondozási tervet készítünk, amely 
tartalmazza a vállalásokat, továbbá rögzítjük az elérendő célt és meghatározunk egy 
körülbelüli együttműködési időt. A jelzésekre minden esetben küldünk visszajelzést, 
rendszerszemléletű gondolkodást alkalmazva a családgondozó, az egy családban – egy 
gyermeknél felmerült probléma esetén, a többi gyermekkel kapcsolatban álló szakembereket 
is felkeresheti, a probléma típusától függően.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
Beszámoló 

 
 
 „Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod: 
ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik.” 
/Ancsel Éva/ 
 
Az iskola gyermekvédelmi célja és feladatai  
 
Cél: 
1. A gyermekek gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, 
egészségi fejlődésének előmozdításának támogatása. 
2. Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme. 
3. Jogaik érvényesülésének biztosítása 
4. Hátrányos helyzet észrevétele 
5. A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszeréről, segítése a     
helyi támogatások rendszerében. 
 
Állandó feladatok: 
Együttműködési és jelzési kötelezettség a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
rendszerrel. 
Javaslattétel az alapellátás által biztosítható ellátásra, átmeneti gondozásra. 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, családjaikkal való törődés 
Családlátogatás a segítségre szoruló családoknál. 
A veszélyeztetett tanulók mentális és fizikai fejlődésének követése, családlátogatás 
Fogadóóra havonta /Fajth Erzsébet hétfő 10-11 óráig/ 
A családgondozóval konzultáció, tapasztalatcsere, egymás segítése 
Félévente egy alkalommal esetmegbeszélés a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál 
 
Szeptember 
Munkaterv elkészítése 
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásának 
felülvizsgálata. Megbeszélés az osztályfőnökökkel, családgondozóval. Jelzőrendszer 
működtetése. 
Az új gyermekvédelmi esetek felderítése, szükség esetén napközibe, tanulószobába 
irányítása 
Az osztályismétlők beilleszkedésének figyelemmel kísérése 
Kapcsolatfelvétel a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 
Kapcsolatfelvétel az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével – megbeszélés az 
iskolába került hátrányos helyzetű gyerekek problémáiról 
Esetmegbeszélésen való részvétel. 
Az óvónők látogatása az 1. osztályba 
Fejlesztések beindítása 



Akinek lejárt a szakvéleménye, kontroll vizsgálatra kell küldeni. Szükség esetén az 
idegen nyelv osztályozására felmentést biztosítunk. 
Szakkörök elindítása 
 
Október 
Kapcsolatfelvétel a védőnővel 
Családlátogatás a rászoruló tanulóknál 
Osztályfőnök tapasztalatainak átvétele 
 
November 
Pályázati kiírás figyelése (Mikulás, karácsony) 
Bukásra álló tanulók számbavétele. Az osztályfőnökök felkérése, hogy tájékoztassák 
a szülőket gyermekük tanulmányi eredményéről. 
Fogadóóra biztosítása 
Beszélgetés szaktanárokkal a bukásra álló tanulók felzárkóztatásáról. 
Laterne szervezése 1.-5. osztályig 
Nyíltórák szervezése az alsós évfolyamokban 
Adventi készülődés 
 
 
 
December 
Mikulás- nap megszervezése a DÖK és az alsós munkaközösség segítségével 
Luca- nap megszervezése 
Karácsonyi ünnepély szervezése 
Beszámoló eljuttatása a Gyermekjóléti Szolgálat részére 
 
Január 
Beszélgetés a 8. osztályos hátrányos helyzetű tanulókkal a pályaválasztásról 
Családlátogatás a rászoruló tanulóknál 
A bukott tanulók számbavétele, probléma megoldás keresése 
 
Február 
Farsangi karneválon való jelmezes részvétel segítése 
Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal az 5. osztályban 
Az aktuális problémák megoldása 
Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal az 1. osztályban 
 
Március 
Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal a 2. osztályban  
Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal a 6. osztályban  
Előadás szervezése a káros szenvedélyekről, a drogról, a bűnmegelőzésről 
7-8. osztályban elsősegélynyújtás szervezése 
 
Április 
Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal a 3. osztályban 
Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal a 7. osztályban 
Előadás és vetélkedő szervezése a Föld napja alkalmából- projekthetet tartottunk 
/Minden nap más feladatokkal/  

K. M. gyermek szülői láthatás /apa-fiú kapcsolata/ 



 
Május 
Bukásra álló tanulók számbavétele. Az osztályfőnökök felkérése, hogy tájékoztassák 
a szülőket gyermekük tanulmányi eredményéről 
Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal a 4. osztályban 
Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal a 8. osztályban. 
Gyermeknap megszervezése 
 
Június 
Tevékenységi formák szervezése nyárra 
A következő tanév előkészítése 
 
Július- Augusztus 
A nyári szünetben folyamatos kapcsolattartás a gyámügyi előadóval és a 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával. 
 

Szakköreink 
 
 
Matematika előkészítő 8.  Radóczy Károlyné 
Magyar előkészítő   8.   Molnár Tiborné 
Német    6-7-8.  Ruttersmid Katalin 
Kézműves   1-8.  Radóczy Károly 
Kézilabda   5-6., 7-8. Berla Jánosné 
Mozgásfejlesztés  3-4.  Konczig Kitti 
Foci    1-5.  Gavló Henrik 
Hangképzés   2-5  Gavló Henrik 
Angol    6.  Csuha Anita 
 
Úgy gondoljuk, hogy a fenti lehetőségek színes palettája megfelelően szolgálja az 
oktatás-nevelés ügyét. Mindenki megtalálhatja azt a területet, ahol képességeit 
fejlesztheti, szárnyait bontogathatja. Ezek csak abban az esetben vállnak 
személyiségük fejlesztőivé, ha az iskolánk megtartja eddigi értékeit, azokat az 
erkölcsi normákat, melyek meghatározzák működését. Mi pedagógusok várakozással 
nézünk a következő tanév kezdete elé, a szülők pozitív, segítő és együttműködő 
támogatásával. Reméljük, hogy ezt a lendületet diákjaink is megérzik, és büszkén 
mondhatjuk a következő tanév végé, hogy sikeres esztendőt zártunk. 
SNI: 11 fő 

BTM: 19 fő 
Magántanuló: 2 fő 
RGYV: 27 fő 
HHH: 3 fő 
HH: 4 fő 
Iskola tanulóinak száma. 297 fő /okt. statisztika alapján/ 
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Az intézmény 

- személyi tárgyi feltételrendszere 
- gyermekvédelmi munka tartalma 
- jövőkép 

 
1. A  ,,Gyermekvár”Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 8 

gyermekcsoporttal működik az idén. Az intézmény jelenleg 195 gyermek számára 
biztosítja az óvodai nevelést, ebből 5 fő 2 évesen került intézményünkbe (egységes 
óvoda-bölcsőde), 89 fő más településről jár be. 14 óvodapedagógus 1 főállású 
gyógypedagógus (pszicho-pedagógus) 1 kisgyermeknevelő, 3 fő pedagógiai 
asszisztens, 7 dajka, 1 takarító, 1 titkár alkotja az alkalmazotti kört. 

2. Az utóbbi évekhez képest csökkent a szociális problémákkal küzdő családok száma és 
növekszik a válások miatt a gyermeket egyedül nevelők létszáma, a ,,mozaik család” 
típusok száma. Az óvodában a következő gyermekvédelmi esetekkel találkoztunk az 
elmúlt évben: 
- gondozatlanság, szegénység 
- kulturális elmaradottság a családban, 

3.   Az óvodának tehát felerősödött a szocializációs feladata.  Kiemelt feladata az 
óvodapedagógusoknak a gyermekek testi-lelki egészségének, a harmonikus fejlődésének 
biztosítása, a társadalmi egyenetlenségekből adódó különbségek felszámolása, szintezése. 
Nagyon sok időt szánunk a gyerekek és családok megismerésére, mert már sok idegen 
család kerül velünk kapcsolatba. Igyekszünk őszinte, szinte bizalmas kapcsolatot 
kialakítani a szülőkkel, megéreztetni velük a segítőszándékunkat és azt, hogy a gyermek 
érdekében szükséges a közvetlen nyitott kapcsolat. Speciális esetben gyakoroljuk a 
családlátogatást, ami nagyon hasznos, de a pedagógusok túlterheltsége és anyagi korlátok 
miatt nem kivitelezhető mindenkinél. Ezzel együtt a gyermekvédelem kiemelt szerepet kap 
az intézményünkben, tudjuk, hogy az óvoda színtere lehet egy időbeni beavatkozásra, 
prevencióra. Szoros együttműködésben vagyunk a Védőnővel, Gyermekorvossal, ami 
szintén segítő e téren és nem utolsó sorban a Gyermekjóléti szolgálattal. A gyermekjóléti 
szolgálat működése megkönnyíti munkánkat, mert egyes esetben a jelzésen kívül 
tehetetlenek vagyunk. 
Összegzésül: Intézményünkben kirívó eset és gyermekvédelmi beavatkozásra nem volt 
szükség. 

                                                                                          Rizmajer Ildikó   
                                                                                         Intézményvezető 
Újhartyán, 2016. február 18. 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Beszámoló a 2015. évi jegyzői gyámhatósági 

feladatok ellátásáról 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Továbbiakban Gyvt.) 96.§. (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és a megyei 
fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben – a külön 
jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési 
önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a 
területileg illetékes gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 
harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó 
felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 
 
Újhartyán demográfiai mutatói:  
 
A település állandó lakosainak száma 2015. január 1-én 2764 fő.  
 
0-18. éves életkorig a lakosság száma  468 fő.  
 

 

 

Népességszám változása 2007-2015 között (fő) 

 

 

 



Az állandó lakónépesség kor és nem szerinti bontásban a következő ábrán 

(Forrás: TeIR, KSH-TSTAR) 

 
állandó népesség száma 2764fő 

nő 
1455 fő 

52 % 

férfi 
1309 fő 

48 % 

0-2 évesek 
83 fő 

3,0 % 

0-14 éves nők 
203 fő 

7,3 % 

0-14 éves férfiak 
 208 fő 

7,5 % 

15-17 éves nők 
26 fő 

0,9% 

15-17 éves férfiak 
31 fő 

1,1 % 

18-54 éves nők 
704 fő 

 25 % 

18-59 éves férfiak 
705 fő 

25% 

60-64 éves nők 
 124 fő 

4,4 % 

60-64 éves férfiak 
87 fő 

3,1 % 

65 év feletti nők 
 297 fő 

 10,7% 

65 év feletti férfiak 
 178 fő 

 6,4 % 
 



A gyermekvédelmi rendszer  
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 
tevékenység, melyet pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott hatósági intézkedések 
biztosítják.  
 
Pénzbeli és természetbeni ellátások:  
 
� a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  
�az óvodáztatási támogatás 
�a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 �a gyermektartásdíj megelőlegezése,  
 �az otthonteremtési támogatás,  
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:  
 
� a gyermekjóléti szolgáltatás,  
 �a gyermekek napközbeni ellátása,  
� a gyermekek átmeneti gondozása.  
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:  
 
� az otthont nyújtó ellátás,  
�az utógondozói ellátás,  
�a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.  
 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:  
 
 �a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,  
� a védelembe vétel,  
 �a családba fogadás,  
� az ideiglenes hatályú elhelyezés,  
� a nevelésbe vétel,  
� a nevelési felügyelet elrendelése,  
� az utógondozás elrendelése,  
� az utógondozói ellátás elrendelése.  
 
A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket:  
 
�a helyi önkormányzat képviselő-testülete,  
� a gyámhatóság gyakorolja. 
  
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a helyi önkormányzat képviselő-testületének feladat- 
és hatáskörébe tartozó eljárásoknál az illetékességet a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 
szülőjének, gyámjának lakóhelye határozza meg. 
 
A Gyvt. 94. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi 



Önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 
működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 
A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni 
ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető 
ellátásokhoz való hozzájutást, míg a hatósági intézkedések jegyzői, illetve gyámhivatali 
hatáskörbe tartoznak. A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulás útján 
biztosítja. 
 
A pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó feladatok egy része helyi jegyzői gyámhatóság feladata, 
másik része a körzetközponti szerepet betöltő Dabas Városi Gyámhivatal.  
 
A jegyzői gyámhatóság hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások: - a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, a HH és HHH helyzet fennállásának 
megállapítása, az óvodáztatási támogatás megállapítása. Újhartyán Város Önkormányzat 
hatáskörébe tartózó rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.  
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálását a Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben végzi. A pénzellátáshoz szükséges saját erő a költségvetésben 
biztosított. 2015. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Szociális Bizottság nem 
állapított meg, erre a támogatásra vonatkozó kérelem a 2015. évben nem érkezett.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A Gyvt. 19. § (1) bekezdése alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, meghatározott 
pénzbeli támogatásnak, a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az 
igénybevételére. 
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (2013. évben 28.500.-) a 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más 
törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 
vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt 
feltételeknek; az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át a fenti pontok alá nem 
tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon 
értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott 
értéket. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságban 2015. évben – 
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátás - 
53 gyermek részesült. Az év folyamán kérelem érkezett, melyből 5 db elutasításra került. Az 
elutasítások főbb oka a törvény által meghatározott jövedelemhatár túllépése, valamint a 
kérelmezők vagyoni helyzete. 
Augusztus és november hónapban gyermekenként 5.800,- Ft került kifizetésre természetbeni 
támogatásként (Erzsébet utalvány formájában). 
 
A 2015. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok 
száma a gyermekek száma szerint:  
1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 4 vagy 5 

gyermek 
6 vagy több 
gyermek  

összesen  

9 6 7 2  24 család 
Ebből: gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 

8 4    12  



2015. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 
életkor szerint:  
 
6 éves kor alatt 7-14 éves 15-18 éves 19- Összesen 
13 27 10 3 53 

Ebből: tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermek 
  2  2 
 
A 2015. december 31-én napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 
gyermekek száma a jogosultság megállapításakor az egy főre jutó jövedelem szerinti 
megoszlása 
 
Egy főre jutó jövedelem a családban a 
nyugdíjminimumhoz viszonyítva (28.500.- 
Ft)  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultak száma (fő)  

A nyugdíjminimum felét nem éri el  1 
A nyugdíjminimum fele vagy annál több, de 
a nyugdíjminimumot nem éri el 

15 

Nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja  37 
Összesen 53 
 
2015. évben 6 gyermek Hátrányos helyzetű, és 3 gyermek esetében lett jogerősen 
megállapítva a HHH Halmozottan hátrányos helyzet fennállása. 
 
A gyermekek étkeztetését az Önkormányzat fenntartásában lévő Német Nemzetiségi Óvoda 
konyha biztosítja. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére 100 %-
os a támogatás, a három és több gyermeket nevelők részére 50%-os a támogatás. A 
támogatásban részesülők száma a 2015-es évben 83 fő volt.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a 2015. évi 
költségvetésben biztosított, a megállapított ellátások, támogatások pénzbeli összege : a 100%-
os étkeztetésre : 3.349.00.- Ft , az 50%-os támogatottak: 967.000.- Ft az önkormányzat 
költsége.  
 
Az önkormányzat a helyi rendeletében szabályozottak szerint, kérelemre Tankönyv és 
tanszertámogatást állapíthat meg, amely kérelmeket az Önkormányzat szociális bizottsága 
bírálja el, átruházott hatáskörében eljárva. A 2015. évben beérkezett 4 kérelemből 4 
elutasításra, 0 megállapításra került.  
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz az előző évek gyakorlatának 
megfelelően ismét csatlakoztunk. Pályázatot 6 fő nyújtott be. Az önkormányzat 6 fő tudott 
támogatásban részesíteni 4 főt 10.000 és 2 főt 8.000- Ft havi támogatási összegben. 
 
Óvodáztatási támogatás 
 
A Gyvt. 20/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, 
illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres 
óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
fennáll a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása 
a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább 
két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, ha a naptári év első felében történik, de 
júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének december hónapjában, ha a naptári év 



második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két 
hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ha a naptári év második felében 
történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két hónap, a következő év június 
hónapjában. A gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai 
nevelési jogviszony fennállásáig a tárgyév június hónapjában, illetve a tárgyév december 
hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további 
feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét 
szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes 
nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 
A pénzbeli támogatás kifizetése a 2015. évben nem volt. 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben 
biztosított. 
Óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 195 fő. Ebből rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő gyermek 8 fő. 
Az általános iskolai tanulók létszáma a 2015. évben 297 fő volt.  
A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 27 fő részesült, melyből az 
iskolai intézményi étkezést minden gyermek igénybe vette. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) 39. §. alapján a 
gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
Ez a tevékenység három jól elkülöníthető részre osztható: 

• A gyermek családban történő nevelésének elősegítése 
• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
• A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka. 

Újhartyán Város a gyermekjóléti szolgáltatást több település összefogásával Társulás útján 
látja el. A Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai látja el településünkön ezt a 
feladatot 1 fő gyermekjóléti munkatárssal, és 1 fő családgondozóval.   

A Gyermekjóléti Szolgálat 17 gyermekkel dolgozott alapellátás keretében, védelembe vétel 
alatt 2 gyermek állt 2015-ben. A családgondozás során szerzett tapasztalataink szerint, 2015-
ben a családok legjellemzőbb gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a 
munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya, a szülői elhanyagolás, családi 
konfliktus, a szülők szélsőséges életvitele. Jellemzően ezek a problémák vezettek oda, hogy 
Újhartyánon az előző évekhez képest megnőtt a válásokból adódó konfliktusok száma. 
Eseteink jelentős része válófélben lévő vagy már frissen különélő szülők gyermeknevelési, 
kapcsolattartási ügyeiből állt.  
 
Az alábbi probléma típusokkal fordultak szolgálathoz: 
 

Település/probléma típusa Újhartyán  

Anyagi 0 

Gyermeknevelési 33 

Beilleszkedési nehézség 0 

Családi konfliktus 29 



Magatartási zavarok 0 

Életviteli 12 

Fogyatékosság 22 

Elhanyagolás 0 

Bántalmazás 0 

Szenvedélybetegség 0 

 

A gyermekjóléti szolgálat 3 tanulót a helyi általános iskolában korrepetálással segített. A 
gyermekjóléti szolgálat tagja folyamatosan részt vett a Szociális bizottság ülésein. 
 

a Családsegítő Szolgálat a 2015. évi tevékenységét ismertette, elmondta, hogy a szociális és 
mentális problémával küzdő egyéneknek és családoknak nyújt segítséget, az év során 25 
egyénnel dolgozott a Családsegítő Szolgálat.  Jogi tanácsadáshoz való hozzájutásban 1 fő volt 
érdekelt. A hivatal felkérésére az Erzsébet utalványok élelmiszerre történő váltásában is 
szívesen közreműködött. 
 
A védelembe vett gyermek esetében,  a kötelezően előírt viselkedési szabályok hozzájárultak 
ahhoz, hogy megszűnt a gyermek veszélyeztetése. A féléves folyamatértékelés során 
megállapítást nyert, hogy a gyermek fizikai fejlődése, ellátása, gondozása biztosított. Az 
alapellátásban gondozott gyermekek esetében a nevelési-gondozási tervben vállalt feladatok 
elvégzése járult hozzá a gyermekek helyzetének javulásához. 
 
A gyermekjóléti szolgálat közvetítéssel segítette elő a gyermek és családtagja hozzájutását 
azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a szolgálat végez. Ennek függvényében 
tájékoztatást adtunk a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, 
ellátásokról. Felhívtuk a családok figyelmét a különböző szaktanácsadások (jogi, 
pszichológiai, pedagógiai) lehetőségeire, azok céljaira, feltételeire, a hozzájutás módjára, és 
hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújtottunk. 
 
A Szolgálat heti 2 órában biztosította pszichológus segítségét a településen, három család 
esetében használtuk ezt a lehetőséget. Segítjük az optimális életvezetést a gyermek és családja 
vonatkozásában, ha kell, szakemberek együttes munkájának szervezésével. 2015. évben 
tanácsadás, információ- és ügyintézésben való segítségnyújtás miatt is gyakran keresték fel a 
gyermekjóléti szolgálat munkatársát. A családgondozó több esetben adott felvilágosítást az 
ügyfelek részére, melyek azonban nem mindig jártak további ügyintézéssel. 
 
Március hónapban megtartottuk az éves jelzőrendszeri értekezletet, ahol ismertettük az 
elvégzett szakmai tevékenységet számokban. 
 
Három gyermek esetében ruhagyűjtést szerveztünk, adomány útján december hónapban, egy  
magánadományozó által felajánlott pénzből két családot segítettünk élelmiszert és ajándékot 
vásárolni az ünnepekre, továbbá egy mások adományozó pénzösszeggel segített 5 családot 
karácsony előtt, segítettünk a lista összeállításában, átadásában. A dabasi központunkhoz 
érkezett adományokból 4 gyermeknek karácsonyi ajándékot vittünk. Egy váratlanul született 
kisbaba családját teljes babakelengyéhez segítettük, adományozók jóvoltából minden 
szükséges ruhadarabot, babakocsit, kiságyat, pelenkázó-szekrényt, fürdető kádat – állványt, 
teljes gyógyszertári csomagot, ágyneműket, matracot, autós ülést, hetekre elegendő pelenkát 
és minden egyéb szükséges tárgyat beszereztünk. 
 
Iskolai munka: 
 A Gyermekjóléti Szolgálat és az iskola kapcsolata nagyon szoros.  
A 2015 év folyamán hetente egy alkalommal részt vettünk az esetmegbeszéléseken, ahol 
szakmai iránymutatást adtunk és kaptunk mindkét intézmény munkájának elvégzéséhez. 



 
Óvodai munka: 
 
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés: Az óvodával, iskolával és védőnői szolgálattal 
az elmúlt években jó munkakapcsolat alakult ki, rugalmasan kezelik a felmerülő problémákat, 
nyitottak a Szolgálat javaslataira, partneri kapcsolatban vagyunk. Az értekezleteken a 
jelzésekről, a bántalmazás, az elhanyagolás felismeréséről volt szó több alkalommal. A 
jelzőrendszeri tagok kérésére egy alkalommal a dabasi nevelési tanácsadó működéséről, egy 
alkalommal a kötelező oltásokról és egy ízben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiadott szektor semleges, egységes módszertant ismertettük. Az év folyamán többször 
tartottunk jelzőrendszeri értekezletet. 
 
A családsegítő szolgálat célja, az illetékességi területen élő szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok segítése, 
életvezetési képességük megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok feltárása, a 
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének 
elősegítése. 
A családsegítő szolgálat önkéntes alapon működik, ami azt jelenti, hogy azoknak a 
családoknak és embereknek tud segítséget nyújtani, akik ezt maguk is szeretnék, illetve 
elfogadják, valamint vannak az együttműködésre kötelezett kliensek. 

A Szolgálat a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 
jelzőrendszert működtet. 
Jelzés esetén a családgondozó felkeresi az egyént vagy családot és tájékoztatja a családsegítés 
céljáról, tartalmáról. 
A jelzőrendszer tagjának visszajelzést küld arról, hogy felvette a családdal a kapcsolatot és 
milyen intézkedést tett, illetve segítséget nyújtott. 

A Családsegítő szolgálatnak jelzési kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálat felé, hiszen 
kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki, ha 

�a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult és 
�a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás 
keretében is megfelelően biztosíthatók. 

Az elmúlt évben nem volt szükség jelezni a gyermekjóléti szolgálat felé. 

Elvégzett feladatok: 

�a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása 

�az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,  
 
�továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése 
tájékoztatás a család- és társadalombiztosítási ellátásokról, a helyi szociális és 
gyermekvédelmi rendeletekben meghatározott pénzbeli, természetbeli ellátásokról, a 
civil szervezetek esetleges támogatási lehetőségeiről, és a jogi tanácsadás 
lehetőségéről, adományok gyűjtése és átadása 

�családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldása elősegítése, szükség esetén pszichológiai tanácsadás és mediáció 
felajánlása 



�közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos, továbbá terápiás programok 
szervezése, lebonyolítása – az idősek napközis otthonának tagjai számára heti 
rendszerességgel foglalkozások megtartása, különböző témákkal, aktualitásokkal szem 
előtt tartva a tagok igényeit, szükségleteit. 

�a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, (rendszeres kapcsolat a munkaügyi 
központtal, állásbörzék, állásajánlatok gyűjtése, segítés az önéletrajz 
megfogalmazásában, telefonálási lehetőség biztosítása munkahely keresésben) a 
fogyatékossággal élők, (kapcsolat tartás a fogyatékosok napközi otthonával, szociális 
foglalkoztatóval, segítség a társadalombiztosítási ellátásokhoz való hozzájutásban) a 
kábítószer problémával küzdők, (tájékoztatás nyújtás azokról az intézményekről, civil 
szervezetekről, melyek szenvedélybetegeknek nyújtanak segítséget) illetve egyéb 
szociálisan rászorult személyek és családtagjainak részére tanácsadás nyújtás, 

�a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások, (a települési családi programok 
közvetítése, pszichológiai tanácsadás és mediáció felajánlása) 

�rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés. 

A Szolgálat helye és munkarendje a következő: 
 

• Újhartyán, Hősök tere 2-4. A Faluközpont emeli irodájában. 
• Ügyfélfogadás csütörtökönként 8.00.-16.00.-ig vehető igénybe  

 
A családsegítő szolgálat önkéntes alapon működik, ami azt jelenti, hogy azoknak a 
családoknak és embereknek tudunk segítséget nyújtani, akik ezt maguk is szeretnék, illetve 
elfogadják. Valamint vannak az együttműködésre kötelezett kliensek. (rendszeres szociális 
segélyezettek) 
 
A 2015-ös évre tervezett célok egy része megvalósult az éves munka során.  A családsegítő 
szolgálat a kötelező feladatok mellett, ruhaneműket, lábbeliket gyűjtött és jutatott el az arra 
rászorulóknak, valamint a lakosok továbbra is felajánlottak ruhaneműket, amikből a Szolgálat 
irodájában bárki válogathatott és elvihette. Vannak visszatérő családok, akik erre igényt 
tartanak, és szívesen fogadják a felajánlásokat.  
Az év folyamán néhány alaklommal volt igény jogi tanácsadásra, a szolgálat irodájában, 
melyek hasznosnak bizonyultak 
 Az ügyfelek, akik felkeresték a segítőszolgálat kirendeltségét, nagyrészt informálódás 
szempontjából, valamint ügyintézésben kértek segítséget. Segítőbeszélgetés és tanácsadás a 
rendszeres szociális segélyezett esetében zajlott leggyakrabban. 
 A nyár folyamán részt vett a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléttel együtt az Újhartyáni 
egészségnap szervezésében és kivitelezésében.  A családsegítő jelen volt a gyermekjólét által 
szervezett jelzőrendszeri értekezleteken is. 
 
Ez évben a leggyakrabban ügyintézéssel, kapcsolatos problémával keresték meg a szolgálatot, 
mely megoldására információ átadás történt, illetve ha szükséges volt, a megfelelő szervekhez 
irányítottuk a hozzánk fordulókat. A különböző kérelmek kitöltésében, a levelek 
megfogalmazásában, önéletrajzban is segítséget nyújtottunk. Minden hozzánk forduló 
esetében arra törekedtünk, hogy a klienst képessé tegyük problémái megoldására, melyhez a 
rendelkezésünkre álló információk, a megszerzett tapasztalatok átadásával járultunk hozzá. 
Ha szükséges, segítő beszélgetések során erősítettük a kliensek önbizalmát, hogy a 



mindennapi életvitele könnyebb és élhetőbb legyen. Kézben tudja tartani a saját dolgait. 
 
Újhartyánban a védőnői szolgálatot és az iskola egészségügyet 1 fő látja el. A gondozási 
munkát, a gyermekorvosi rendelőintézetben látja el.  A területi védőnők által gondozottak 
köre nem változott. Várandós anyák, 0-6 éves korú és 7-18 éves, még óvodába járó valamint 
oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek tartoznak az 
ellátandók közé. A védőnők munkájukat a hatályos jogszabályok valamint az időként 
megújuló Védőnői Szakmai Kollégium módszertani útmutatói alapján végzik.  
 
 A 2015. évben a helyettes védőnő 17 várandós anyukát gondozott, melyből 1 fokozott 
odafigyelést igényelt. A 0-6 évesek száma a gondozottak között 173., ebből 7 szociálisan 
fokozott gondozást igénylő. otthon 1 db gondozott volt a 7-18 éves korosztályban. 
 
 A gyermekjóléti szolgálattal működött és eredményes volt az összedolgozás. 
A 2016-os évben már nem a helyettesítő védőnő fogja ellátni Újhartyán települést. 
 
A Felügyeleti szervek által a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások: 2015-ben a gyámhatóságon felügyeleti szervek által gyámhatósági, 
gyermekvédelmi területen végzett ellenőrzés nem volt. 
 
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása: A Gyermekvédelmi tanácskozások, a 
Jelzőrendszeri Konferenciák, valamint a szakmai képzéseken, továbbképzéseken való 
részvétel, és az esetmegbeszélések, tanácskozások gyakoribb megtartása a gyermekek 
veszélyeztetettségének hatékony kezelése érdekében.  
 
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés hosszú idő óta 
szoros, és folyamatos. Az Újhartyáni Nagycsaládosok egyesülete szervezi meg évek óta a 
gyermeknapot, amelynek alkalmával ügyességi játékok egész napos programok, és közös 
főzés keretén belül ingyenes étkeztetést biztosítanak a résztvevők számára.   A CE- U 
(Civilekért Egyesület Újhartyán) a föld napja alkalmából szintén évek óta szervezi az 
általános iskolával közösen a szemétszedést a gyermekek együtt, a környezettudatos 
gondolkodás elősegítése érdekében.  
 
Újhartyán, 2016. május 25. 
 
 
Göndörné Frajka Gabriella  sk.                                                Rutterschmidt  Zoltánné sk. 
             Jegyző                                                                            szociális ügyintéző 


