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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) 
bekezdése szerint „ A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden évben - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó 
értékelést készít, 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 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését 
(gyermekjóléti szolgálat beszámolója, 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 Önkormányzata a gyermekjóléti és      
gyámügyi feladatok 2013. 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. 
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Beszámoló a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai Gyermekjóléti 
Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről 

ÚJHARTYÁN 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 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 megszűntetését, 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. 

A Gyermekjóléti Szolgálat esetszáma megnőtt az előző évekhez képest, ami részben a 
családok romló anyagi lehetőségeivel magyarázható, illetve az ebből adódó kapcsolati 
feszültségekből. A gyermekjóléti szolgálat 16 gyermekkel dolgozott alapellátás keretében. 
Védelembe vétel alatt nem állt 2013-ban gyermek a településen. 

Újhartyánon egy átmeneti nevelésbe vétel alatt álló gyermek családjával állt kapcsolatban a 
szolgálat. Tapasztalatunk szerint az apa nem tud, vagy nem akar azonosulni a változtatás 
szükségességével, ebből következően gyakorta az erőfeszítésre vonatkozó kellő motiváltságot 
is nélkülözi, így probléma már a gyermekkel való rendszeres kapcsolattartás is. 

A családgondozás során szerzett tapasztalataink szerint, 2013-ban a családok legjellemzőbb 
gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, 
rangsorolás hiánya; a szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő 
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 külön élő szülők gyermeknevelési, kapcsolattartási ügyeiből állt. 
Ezekben az esetekben törekedtünk a gyermekek érdekében az elvárható kommunikáció 
visszaállítására a szülők között. 

A gyermekjóléti szolgálat közvetítéssel segíti elő a gyermek és családtagja hozzájutását 
azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a szolgálat végez. Ennek függvényében 
tájékoztatást ad a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, 
ellátásokról. Szükség esetén szolgálatunk kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás 
igénybevételét és felhívja a családok figyelmét a különböző szaktanácsadások (jogi, 
pszichológiai, pedagógiai) lehetőségeire, azok céljaira, feltételeire, a hozzájutás módjára, és 
hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújt. A Szolgálat heti 2 órában biztosította 
pszichológus segítségét a településen, teljes kihasználtsággal működött az év során. Segítjük 
az optimális életvezetést a gyermek és családja vonatkozásában, ha kell, szakemberek 
együttes munkájának szervezésével. 2013. 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. 

Két gyermek esetében ruhagyűjtést szerveztünk, adomány útján két családot nagy mennyiségű 
tüzelőanyag és élelmiszercsomaghoz segítettünk. December hónapban, egy 
magánadományozó által felajánlott pénzből két családot segítettünk élelmiszert és ajándékot 
vásárolni az ünnepekre. A helyi Önkormányzat támogatott nagyobb összeggel egy három 



gyermekes családot, segítettünk a pénz ésszerű beosztásában, vásárlásban. A dabasi 
intézményünk által felajánlott „cipős doboz”-akció keretében 6 gyermeknek karácsonyi 
ajándékot vittünk. 

A családgondozó a jelzőrendszeri tagok találkozóin, a Szociálpolitikai Kerekasztal 
megbeszélésén megjelent; az Esélyegyenlőségi Programhoz szükséges adatgyűjtésben 
közreműködött és az ehhez kapcsolódó előadáson részt vett. A Gyermekjóléti Szolgálat 
felajánlotta az Esélyegyenlőségi Program keretében, hogy heti 2 órában az iskolában segít a 
korrepetálásban, elsősorban alsó tagozaton, olyan gyermekeknek akiknek szülei nem tudnak, 
vagy nem képesek a feladatra. Ezt a tevékenységet október hónapban kezdte a Szolgálat 4 
gyermekkel, bevonva a Szolgálat gyógypedagógusát, aki szakmai segítséget nyújtott, egyedi 
tanulási problémákra, továbbá folyamatosan ellátta a családgondozót szakmai segédanyaggal. 
Ez a tevékenység részben azért is vált szükségessé, mivel az átfogó iskolai központosítás nem 
adott megoldást erre a problémára. A délutáni iskolai tanulószoba olyan magas létszámban 
működik, hogy lehetetlenné vált az egyéni szükségletek kielégítése, továbbá nem biztosították 
az előző években működő gyógypedagógus szolgálatait. 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés: 2013-ban megnőtt az iskolai jelzések száma az 
előző évhez képest. Az óvodával, iskolával és védőnői szolgálattal az elmúlt években jó 
munkakapcsolat alakult ki, rugalmasan kezelik a felmerülő problémákat, nyitottak a Szolgálat 
javaslataira. 

Probléma típusa 

Település/probléma típusa Újhartyán 
Anyagi 16 
Gyermeknevelési 57 
Beilleszkedési nehézs. 0 
Családi konfl. 47 
Magatartási zavarok 8 
Életviteli 36 
Fogyatékosság 0 
Elhanyagolás 0 
Bántalmazás 0 
Szenvedélybetegség 0 
Összesen 164 
 
Újhartyán, 2014. március 08. 

 Berchi Anita Kecskés Annamária 
 családgondozó intézményvezető 



Beszámoló Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai Családsegítő 
Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről 

ÚJHARTYÁN 

A 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 2013-as évben 1 fő 
együttműködésre kötelezett kliens volt, aki részt vett az egyéni fejlesztési programban. 

A rendszeres szociális segélyben részesülőkön kívül 25 fő kereste fel legalább egy 
alkalommal a családsegítő szolgálatot, hogy tanácsot, ügyintézésben történő segítséget kérjen. 
Természetesen az ügyfelek jelentős hányada több alkalommal is újra eljött, ami jelezte 
együttműködési készségüket. 
Ez évben a leggyakrabban ügyintézéssel kapcsolatos problémával keresték meg a szolgálatot, 
mely megoldásra információ átadás történt, illetve 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. 
A családlátogatás, a lakóhelyen való gondozás biztosítja a zavartalanabb és kötetlenebb 
beszélgetést, a pontosabb tájékozódást a kliensek életkörülményeiről, feltérképezhetők az 
erőforrásaik és ez nagymértékben könnyíti és hatékonyabbá teszi a munkánkat. 
Amennyiben úgy látjuk, hogy szükséges más szolgáltatásokhoz irányítjuk őket. 

Adatok: 

ellátottak száma 51 
éves forgalom 183 

2014. 03.09. 

 Vörös Bolárka Kecskés Annamária 
 családgondozó intézményvezető 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beszámoló a 2013. 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 2013. január 1-én 2757 fő.  
0-18. éves életkorig a lakosság száma  514 fő.  
 

állandó népesség száma 2757fő 

nő 
1460 fő 

52 % 

férfi 
1297 fő 

48 % 

0-2 évesek 
70 fő 

2,5 % 

0-14 éves nők 
186 fő 

6,7 % 

0-14 éves férfiak 
 178 fő 

6,4 % 

15-17 éves nők 
38 fő 

1,3% 

15-17 éves férfiak 
42 fő 

1,5 % 

18-54 éves nők 
856 fő 

 31 % 

18-59 éves férfiak 
843 fő 

30,5% 

60-64 éves nők 
97 fő 

3,5 % 

60-64 éves férfiak 
97 fő 

3,5 % 

65 év feletti nők 
 283 fő 

 10,2% 

65 év feletti férfiak 
 149 fő 

 5,4 % 

 
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 tartó rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.  
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálását a Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben végzi. A pénzellátáshoz szükséges saját erő a költségvetésben 
biztosított. 2013. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Szociális Bizottság nem 
állapított meg, erre a támogatásra vonatkozó kérelem a 2013. 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 2013. évben – 
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátás - 
80 gyermek részesült. Az év folyamán 38 kérelem érkezett, melyből 4 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). 
 
2013. évben 11 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 2013-as évben 49 fő volt.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a 2013. évi 
költségvetésben biztosított, a megállapított ellátások, támogatások pénzbeli összege : a 100%-
os étkeztetésre : 4.052790.- Ft , az 50%-os támogatottak: 1.460.881.- 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 2013. évben beérkezett 6 kérelemből 1 



elutasításra, 5 megállapításra került. Az önkormányzat tankönyv és tanszertámogatásra a 
2013-as évben 104.500.- Ft-ot fordított  
 
Ellátás megnevezése: Ellátásban részesítettek száma:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 80 fő 
Óvodáztatási támogatás   1 fő 
HH (Hátrányos helyzetű gyermekek) 11 fő 
HHH (Halmozottan Hátrányos Helyzetű 
gyermekek) 

3 fő 

 

 
 
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 első alaklommal folyósított összege 2013. évben 20.000.- Ft, míg 
második, illetve további alkalmakkor folyósított összege 2013. évben 10.000.- Ft volt. 
2013. évben óvodáztatási támogatásban első alakalommal 0 fő gyermek részesült, erre 
irányuló kérelem nem érkezet, míg második alkalommal 1 fő gyermek részesült, ennek teljes 
összege 2013. évben 10.000.- Ft volt. 
 



A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben 
biztosított. 
Óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 175 fő. Ebből rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő gyermek 12 fő. 
Az általános iskolai tanulók létszáma a 2013. évben 223 fő volt.  
A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 41 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 esetszáma megnőtt az előző évekhez képest, ami részben a 
családok romló anyagi lehetőségeivel magyarázható, illetve az ebből adódó kapcsolati 
feszültségekből. A gyermekjóléti szolgálat 16 gyermekkel dolgozott alapellátás keretében. 
Védelembe vétel alatt nem állt 2013-ban gyermek a településen.  

Újhartyánon egy átmeneti nevelésbe vétel alatt álló gyermek családjával állt kapcsolatban a 
szolgálat. Tapasztalatunk szerint az apa nem tud, vagy nem akar azonosulni a változtatás 
szükségességével, ebből következően gyakorta az erőfeszítésre vonatkozó kellő motiváltságot 
is nélkülözi, így probléma már a gyermekkel való rendszeres kapcsolattartás is. 

A családgondozás során szerzett tapasztalataink szerint, 2013-ban a családok legjellemzőbb 
gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, 
rangsorolás hiánya; a szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő 
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 külön élő szülők gyermeknevelési, kapcsolattartási ügyeiből állt. 
Ezekben az esetekben törekedtünk a gyermekek érdekében az elvárható kommunikáció 
visszaállítására a szülők között. 

A gyermekjóléti szolgálat közvetítéssel segíti elő a gyermek és családtagja hozzájutását 
azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a szolgálat végez. Ennek függvényében 
tájékoztatást ad a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, 
ellátásokról. Szükség esetén szolgálatunk kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás 
igénybevételét és felhívja a családok figyelmét a különböző szaktanácsadások (jogi, 
pszichológiai, pedagógiai) lehetőségeire, azok céljaira, feltételeire, a hozzájutás módjára, és 
hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújt. A Szolgálat heti 2 órában biztosította 
pszichológus segítségét a településen, teljes kihasználtsággal működött az év során. Segítjük 
az optimális életvezetést a gyermek és családja vonatkozásában, ha kell, szakemberek 
együttes munkájának szervezésével. 2013. 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. 

Két gyermek esetében ruhagyűjtést szerveztünk, adomány útján két családot nagy mennyiségű 
tüzelőanyag és élelmiszercsomaghoz segítettünk. December hónapban, egy 
magánadományozó által felajánlott pénzből két családot segítettünk élelmiszert és ajándékot 
vásárolni az ünnepekre. A helyi Önkormányzat támogatott nagyobb összeggel egy három 
gyermekes családot, segítettünk a pénz ésszerű beosztásában, vásárlásban. A dabasi 
intézményünk által felajánlott „cipős doboz”-akció keretében 6 gyermeknek karácsonyi 
ajándékot vittünk. 

A családgondozó a jelzőrendszeri tagok találkozóin, a Szociálpolitikai Kerekasztal 
megbeszélésén megjelent; az Esélyegyenlőségi Programhoz szükséges adatgyűjtésben 
közreműködött és az ehhez kapcsolódó előadáson részt vett. A Gyermekjóléti Szolgálat 
felajánlotta az Esélyegyenlőségi Program keretében, hogy heti 2 órában az iskolában segít a 
korrepetálásban, elsősorban alsó tagozaton, olyan gyermekeknek akiknek szülei nem tudnak, 
vagy nem képesek a feladatra. Ezt a tevékenységet október hónapban kezdte a Szolgálat 4 
gyermekkel, bevonva a Szolgálat gyógypedagógusát, aki szakmai segítséget nyújtott, egyedi 
tanulási problémákra, továbbá folyamatosan ellátta a családgondozót szakmai segédanyaggal. 
Ez a tevékenység részben azért is vált szükségessé, mivel az átfogó iskolai központosítás nem 
adott megoldást erre a problémára. A délutáni iskolai tanulószoba olyan magas létszámban 
működik, hogy lehetetlenné vált az egyéni szükségletek kielégítése, továbbá nem biztosították 
az előző években működő gyógypedagógus szolgálatait. 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés: 2013-ban megnőtt az iskolai jelzések száma az 
előző évhez képest. Az óvodával, iskolával és védőnői szolgálattal az elmúlt években jó 
munkakapcsolat alakult ki, rugalmasan kezelik a felmerülő problémákat, nyitottak a Szolgálat 
javaslataira. 

Probléma típusai Újhartyánban:  

Település/probléma típusa Újhartyán 
Anyagi 16 
Gyermeknevelési 57 
Beilleszkedési nehézségei 0 
Családi konfliktusok 47 
Magatartási zavarok 8 
Életviteli 36 
Fogyatékosság 0 
Elhanyagolás 0 
Bántalmazás 0 
Szenvedélybetegség 0 
Összesen 164 
  
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 2013-as évben 1 fő 
együttműködésre kötelezett kliens volt, aki részt vett az egyéni fejlesztési programban. 

A rendszeres szociális segélyben részesülőkön kívül 25 fő kereste fel legalább egy 
alkalommal a családsegítő szolgálatot, hogy tanácsot, ügyintézésben történő segítséget kérjen. 



Természetesen az ügyfelek jelentős hányada több alkalommal is újra eljött, ami jelezte 
együttműködési készségüket. 
Ez évben a leggyakrabban ügyintézéssel kapcsolatos problémával keresték meg a szolgálatot, 
mely megoldásra információ átadás történt, illetve 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. 
A családlátogatás, a lakóhelyen való gondozás biztosítja a zavartalanabb és kötetlenebb 
beszélgetést, a pontosabb tájékozódást a kliensek életkörülményeiről, feltérképezhetők az 
erőforrásaik és ez nagymértékben könnyíti és hatékonyabbá teszi a munkánkat. 
Amennyiben úgy látjuk, hogy szükséges más szolgáltatásokhoz irányítjuk őket.  
A 2013. évi adatok: 

ellátottak száma 51 
éves forgalom 183 
 
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 2013-as évbe 
a várandós anyák száma: 8, szociálisan fokozott gondozást igénylő 1 fő volt.  A védőnői 
szolgálat által ellátott 0-6 évesek 186 fő, szociálisan fokozott gondozást igénylő 0-6 éves 9 fő. 
Otthon gondozott 7-18 éves 1 fő, szociálisan fokozott gondozást igénylő 7-18 éves 1 fő.  
 
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:  2013-ban a 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, 2014. augusztus 21. 
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