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

továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak  gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell 

készítenie, amelyet a Képviselő-testület is megtárgyal. 

„(6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv 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 a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől 

számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan 

napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, 

intézkedéséről tájékoztatja.” 

 

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 

10. melléklete előír az önkormányzatok számára.  

 

Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 

• A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira. 

• Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre 

vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, 

önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 

vonatkozó adatok, 

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre 

vonatkozó statisztikai adatok. 
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• Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

– gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 

válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt 

gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés 

tapasztalatai), 

– gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 

biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

• A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

• Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 

érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

• A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők 

számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak 

bemutatása. 

• A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 

(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 

 
2. Demográfiai adatok 
 
A város állandó népessége 2018. december 31-én 13036 fő.  
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A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása 2018-ban 
 
 

 2018 

 

Életkor  

Népesség (fő) 

Férfi  Nő Összesen 

0-18 éves 1508 1397 2905 

19 év 

felettiek 

4767 5364 10131 

Összesen: 6275 6761 13036 

 
 

 
A lakónépesség 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása 2018-ban 

 
 

0-2 éves korig 434 

3-5 éves korig 476 

6-14 éves korig 1472 

15-18 éves korig 523 

Összesen 2905 

 

 
A népességstatisztikai adatok alapján ismert, hogy a város lakosságának száma folyamatosan 

növekszik, mely a 0-18 éves korosztály növekedését is jelenti. A 0-18 éves korosztály jelenleg 

a város lakónépességének 22 %-át teszi ki.  

 

 

Fiúk és lányok aránya korcsoportos bontásban 

(2018. évi lakónépesség) 

 
 0-2 3-5 6-14 15-18 

fiú 217 265 744 282 

lány 217 211 728 241 

Összesen 434 476 1472 523 
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A köznevelési intézményekbe beíratott gyermekek létszámadatai 

(2012 - 2018. október 1-i statisztikai adat) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

óvodás 491 fő 493 fő 496 fő 490 fő 493 fő 461 fő 454 fő 

általános 

iskolás 

765 fő 771 fő 817 fő 844 fő 872 fő 896 fő 903 fő 

 
 
 

3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

3.1.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által szabályozott 

módon – a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 

alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) 

az igénybevételére.  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása 

esetén évente két alkalommal természetbeni támogatás kerül folyósításra, melynek összege a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében 6.000.- Ft, a 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6.500.- Ft volt, melyet 

Erzsébet utalvány formájában kaptak meg a jogosultak augusztusban és decemberben. 

 

A 2018. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot lehetett 

megállapítani, ha a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladta meg a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj 135 %-át. Egyedülálló szülő, tartós beteg vagy fogyatékos 

gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében az egy főre jutó jövedelmi értékhatár a 

mindenkori legkisebb öregségi  nyugdíj 145 %-a volt, továbbá a kérelmező és családtagjai 

nem rendelkeznek a jogszabályban meghatározott nagyobb mértékű vagyonnal.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról elmondható, hogy az összes 

támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben a támogatási formában részesülnek. Az alábbi 



6 
 

grafikonon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának változását 

figyelhetjük meg az elmúlt években. 
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 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

2012. 248 

2013. 272 

2014. 195 

2015. 167 

2016. 153 

2017. 112 

2018. 79 

 

 

Az adatokból látható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 

2013-ban ért a csúcsra, 2014-től a támogatottak száma fokozatosan csökkent.  

Korcsoporti bontásban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma az 

elmúlt években: 

 

 0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves 14-17 éves 18 évtől összesen 

2012 26 44 131 38 9 248 

2013 31 46 132 54 9 272 

2014 18 35 108 23 11 195 

2015 15 26 81 32 13 167 

2016 21 22 74 29 7 153 
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2017 8 16 61 22 5 112 

2018 7 15 45 10 2 79 

 

2018-ban elutasításra és megszüntetésre nem került sor.  

 

3.2. Települési támogatás  
 
Kistarcsa Város Önkormányzata a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 19.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Önk.r.) 2018 februárjában felülvizsgálta és további 

kedvezményekkel egészítette ki a rászoruló családok számára. Települési támogatás 

állapítható meg: 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) gyógyszerkiadások viseléséhez, 

c) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, 

d) temetési költségek mérsékléséhez, 

e) krízishelyzet elhárításához, 

f) tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez, 

g) életkezdéshez. 

 

Települési támogatás nyújtását az önkormányzat az Önk.r.-ben jövedelmi és vagyoni 

viszonyokhoz, valamint a lakókörnyezet rendezettségéhez kötötte.  

Egy család létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzethez, temetési költségek 

mérsékléséhez, krízishelyzet elhárításához és tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek 

neveléséhez egy évben két alkalommal kaphat települési támogatást. 

 

Gyermekekhez kötődő települési támogatások az Önk.r-ben: 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez kérhető települési támogatást 

lehet igényelni az alábbi feltételek megléte esetén: 

 „(4) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez települési támogatásban 

részesíthető az a szülő, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe kerül, és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, 

hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 220%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő 
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esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-át és a család tagjai nem 

rendelkeznek vagyonnal. A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez 

nyújtható települési támogatás nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb 

összegének másfélszeresét.” 

 

A 2016-ben bevezetett életkezdéshez nyújtott települési támogatást lehet igényelni az alábbi 

feltételek megléte esetén:  

„8/A. § Kérelemre, a gyermek születésére tekintettel, életkezdéshez egyszeri települési 

támogatás nyújtható a gyermek törvényes képviselője részére, amennyiben  

a) legalább az egyik szülő egy éve kistarcsai állandó lakóhellyel rendelkezik és 

életvitelszerűen Kistarcsán él, amelynek tényét az Alapszolgáltatási Központ védőnője 

igazolja; 

b) családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 500%-át; 

c) saját maga vagy házastársa/élettársa – házastársak vagy élettársak esetén legalább az 

egyik fél – a kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónapja folyamatosan 

munkaviszonyban áll, amelyről 30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be. 

(2)  A támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 

(3) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Hivatalban a gyermek 

születését követő 3 hónapon belül. 

(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 50.000,- Ft.” 

 

3.3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Gyer. rendelet) 
 
Az Önkormányzat szünidei gyermekétkeztetésben részesíti nem csak a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, hanem ezt kiterjesztette a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az alábbiak szerint a Gyer. 

rendelet 4.§-a szerint: 

(1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést vállalkozási szerződéssel külső cég 

útján biztosítja a Gyvt. szerint. 

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja. 
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(3) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat iskolai tanulók esetében a 

konyháról ételhordóban történő elvitellel, óvodások esetében az óvodában biztosítja az 

ebéd helyben történő elfogyasztását. Az óvoda zárva tartása esetén az óvodás 

gyermekeknek is a konyháról ételhordóban történő elvitellel biztosítja az étkezést.  

(4) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (2) bekezdésben foglalt 

gyermekeken túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

részére is ingyenesen biztosítja 6 hónapos kortól 18. életév betöltéséig. 

(5) Az önkormányzat a tavaszi, őszi és téli tanítási szünet minden munkanapján, valamint 

a nyári tanítási szünetben legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja az étkeztetést. 

(6) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője, törvényes 

képviselője a Korm. rendelet 7. számú melléklete szerinti nyilatkozaton nyújtja be 

gyermekétkeztetési igényét a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalba. A nyilatkozatot a 

szünidőt megelőző 30 nappal korábban a jegyző megküldi a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes képviselőjének, aki az 

igényét a szünidő előtt legalább 15 nappal korábban köteles leadni. 

(7) A gyermek részére biztosított ebédet a szülő, törvényes képviselő, vagy az általa 

meghatalmazott személy, a fiatalkorú gyermek megfelelő ételhordóban viheti el. 

(1) Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi 

igénybe, a szülő az Alapszolgáltatási Központ felé 09.00 óráig bejelenti 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor 

veszi igénybe újból a szünidei gyermekétkeztetést.” 

 
Az önkormányzatot terhelő kiadások a pénzbeli támogatások esetében 
 
 
A 2018. évi gyermekek jogán kifizetett támogatásokra 5.679.743.- Ft lett kifizetve, amely az 

alábbiak szerint oszlott meg: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány) 1.234.500.-Ft 

 Települési támogatás 18. életévét be nem töltött gyermekre 1.107.000.-Ft 

 Életkezdési támogatás 1.800.000.- Ft  

 Szünidei gyermekétkeztetés 1.538.243.- Ft 

 Összesen: 5.679.743.- Ft 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján kifizetett összeg 100 %-át a központi 

költségvetés megtérítette. 

 

A 18. életévét be nem töltött gyermekre való tekintettel nyújtott települési támogatásban, az 

életkezdési támogatásban és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 

gyermekek szünidei gyermekétkeztetésére kifizetett összeget az önkormányzat a 2018. évi 

költségvetéséből biztosította. 

 

3.4. A gyermekétkeztetés módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 
statisztikai adatok 

 
Kistarcsán az önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett köznevelési intézményekben 

megoldott a gyermekek étkeztetése.  2016. szeptember 1-től az önkormányzat szerződést 

kötött a SAPEZOK Kft-vel, aki a gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést biztosítja.  Az 

étkeztetésnél lehetőség van sajátos étkezési igényű gyermekek étkeztetésének megoldására is 

(liszt-, tejérzékeny, cukorbeteg). 

 

A Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik a térítésmentes és kedvezményes 
gyermekétkeztetésről: 
„21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 

részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 
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c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya 

alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy 

az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben.” 

  

Óvoda 

összes étkező 454 fő 

ebből: térítés nélkül étkező 299 fő 

Általános iskola 

Összes étkező 602 fő  

ebből: 1-8. évfolyam ingyenes étkezés: 38 fő 

ebből: 1-8. évfolyam kedvezményes étkezés: 185 fő 

 

A fenti adatok a 2018. október 1-i statisztikai adatszolgáltatás alapján készültek. 

 

Az önkormányzatoknak biztosítani kell a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az önkormányzat saját költségvetéséből 

a Gyer. rendelet alapján biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek részére is a szünidei étkezést. Az önkormányzat a SAPEZOK Kft. és az 
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Alapszolgáltatási Központ munkatársainak segítségével szervezte meg az étkeztetést elviteli 

formában. 

 

 

2018. évben étkező gyermekek száma szünidei bontásban: 

2018. tavaszi szünet 

 
HH HHH RGYK 

bölcsődés 0 7 1 
óvodás 0 0 0 
általános iskolás 3 18 5 
középiskolás 3 5 0 
 

2018. nyári szünet 

  HH HHH RGYK 
bölcsődés  0 8 1 
óvodás 0   0  0 
általános iskolás 0 16 2 
középiskolás 0 1  0 
 

2018. őszi szünet 

 
HH HHH RGYK 

bölcsődés 0 0 0 
óvodás 0 0 0 
általános 
iskolás 0 8 0 

középiskolás 0 1 0 
 

2018. téli szünet 

 
HH HHH RGYK 

bölcsődés 0 0 0 
óvodás 0 0 0 
általános 
iskolás 0 8 0 

középiskolás 0 1 0 
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4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása 
 
A Gyvt. 2016. január 1-én életbe lépő módosítása nagymértékben átalakította a 

gyermekvédelmi munka feladatelosztását. A gyermekvédelmi tevékenység hatósági feladatait 

járási hatáskörbe helyezte és a család és gyermekvédelmi központok feladatául adta, a 

családsegítés a klasszikus családgondozást a család és gyermekjóléti szolgálatok feladatául 

szabta. 

 Tájékoztatást ad mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek 

összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával és a hivatalos 

ügyintézés segítése. 

 Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás 

szervezése. 

 A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése és tanácsokkal 

való ellátása. 

 Szabadidős programok szervezése. 

 Gyermek pszichológusi tanácsadáshoz való hozzáférést biztosít a Pedagógiai 

Szakszolgálat közreműködésével. 

 Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet. 

 A veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja és azok megoldására javaslatot készít. 

 Családsegítés a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására 

(intézményben és a család otthonában). 

 Családi konfliktusok megoldásának elősegítése (közvetítői tevékenység és 

konfliktuskezelés). 

 Hatósági beavatkozás kezdeményezése szociális, egészségügyi ellátás igénybevételére, 

valamint javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére. 

 Családsegítés biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, 

javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, olyan családok 

esetében, ahol a gyermek átmeneti nevelt. 

 

4.1. A 2018. év adatai 

2018. évben a családsegítő kollégák 111 gyermeket gondoztak együttműködési 

megállapodás alapján, ezen kívül 97 fővel együttműködési megállapodás nélkül, egyszeri 

esetként foglalkoztak.  
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A védelembe vett gyermekek ügyei 2016. január 1-től már a Forrás Szociális Segítő és 

Gyermekjóléti Központhoz tartoznak, az Alapszolgáltatási Központ munkatársai azonban 

továbbra is foglalkoznak az érintett családokkal, ha arra a Központtól felkérést/feladatot 

kapnak. 43 gyermekkel foglalkoztak a kollégák védelembe vétel mellett. A tavalyi évben 

790 alkalommal voltak családlátogatáson, néhány esetben más intézmények 

szakembereivel közösen. A hatékonyabb problémamegoldás érdekében 16 

esetkonferenciát tartottak, 337 esetkonzultáció történt. 

 

4.2. Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai 

 

Intézményünk a gyermek pszichológiai ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat segítségének 

igénybevételével biztosítja, mely szolgáltatás igénybevételére előzetes időpont egyeztetés 

után van lehetőség, térítésmentesen. További lehetőség a Forrás Szociális Segítő és 

Gyermekjóléti Központ pszichológusának igénybevétele az esetmenedzserek segítségével. 

Az iskolapszichológus szintén segít a rászoruló gyermekek problémáinak feltárásában, 

támogatja munkánkat.  

Ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal gödöllői 

kihelyezett irodájában, Gödöllői Bíróságon és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és 

Gyermekjóléti Központ hivatalos helyiségében volt lehetőség minden hónap első 

csütörtökén. 

Az Alapszolgáltatási Központ a rászorulók számára, heti rendszerességgel, ingyenes 

ruhaosztást, élelmiszerosztást tart.   

 

 

4.3. Az Alapszolgáltatási Központ család és gyermekjóléti szolgáltatás körében végzett 

szakmai tevékenységeinek száma 2018. évben 

Megnevezés  Szakmai tevékenység száma 

Információnyújtás  250 

Segítő beszélgetés 1203 

Tanácsadás 140 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 114 

Konfliktuskezelés 6 

Kríziskezelés 5 



15 
 

Közvetítés ellátásokhoz való 

hozzáféréshez (pénzbeli) 

34 

Közvetítés ellátásokhoz való 

hozzáféréshez (természetbeni) 

23 

Közvetítés más szolgáltatáshoz 14 

- ebből átmeneti gondozásba 0 

Közvetítés központhoz 5 

Szociális segítő tevékenység saját 

ügykörben 

263 

Szociális segítő tevékenység: egyéni 

gondozási-nevelési terv 

megvalósításába központ által bevonva 

68 

Szociális segítő tevékenység: szociális 

válsághelyzetben lévő anya gondozása 

1 

Esetkonferencia 16 

Szakmaközi megbeszélés 9 

Esetmegbeszélés 1 

  

Esetkonzultáció 337 

Közösségfejlesztés 10 

Egyéni és csoportos készségfejlesztés 13 

Környezettanulmány elkészítésében 

való közreműködés 

26 

Családlátogatás 790 

Adományközvetítés 373 

Összesen: 3701 

 

 

4.4. Következtetések  

 

A gondozásban lévő gyermekek és családok száma 2019. évben is megközelítőleg azonos 

a 2018. évben gondozott családszámmal. Magas az esetkonzultációk száma, ami azt 

mutatja, hogy közös munka folyik a jelzőrendszeri tagok között. Kölcsönösen 
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tájékoztatják egymást az érintett családok életében bekövetkező fontosabb eseményekről. 

tovább nőtt a családlátogatások száma, ami azt mutatja, hogy a jelenlét még mindig 

fontos a gondozott családok életében.  

Prevenciós programjaikon igyekeznek a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő 

módszerekkel, technikákkal megismertetni a fiatalokat, hogy segítsük őket megküzdeni 

életük nehézségeivel. 

 

 
5.  A gyermekvédelmi jelzőrendszer 2018. évi működése 

 
 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működének szakmai és jogi kereteit a Gyvt. és a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet szabályozza. 

2018-ban 8 alkalommal került sor jelzőrendszeri értekezletre, melyek időpontjait a tanév 

rendjéhez igazodva előre meghatározták, a tagokkal egyeztettek, valamint írásos 

formában a tagok és az intézményvezetők rendelkezésére bocsátottak. 

 

A tavalyi évben a jelzőrendszer tagjai 92 alkalommal éltek jelzéssel az intézmény felé, 59 

jelzés érkezett az iskolákból, 20 jelzés a védőnői szolgálattól, 5 a rendőrségtől, a 

fennmaradó 8 a jelzőrendszer más tagjaitól: önkormányzat, állampolgár, pártfogó.  

A visszajelzések alapján a jelzőrendszeri tagok elégedettek voltak az együttműködéssel, 

továbbra is igénylik a havi találkozásokat, tájékoztatásokat, az esetmegbeszéléseket és 

szükség esetén az esetkonferenciákat. 

Az Alapszolgáltatási Központ kiemelten fontosnak tartja, hogy a jelzések és az erre adott 

visszajelzések minden esetben írásban történjenek, ez irányban a jelzőrendszer tagjai 

jelentős előrelépést tettek.  

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettek a törvényi változások követésére, a gyermekjóléti 

szolgálat prevenciós programjainak ismertetésére, kihelyezhető szóróanyagok 

elkészítésére.  
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      6.  Prevenciós programok 
1. Ki Mit Tud 

Hetedik alkalommal nyújtottak lehetőséget a kistarcsai tehetségek bemutatkozására. 

Remek hangulatban telt el a szombat délelőtt. A rendezvényen részvevő fiatalok egytől-

egyig ügyesek voltak. Elfogadó, támogató közönség figyelte a produkciókat. 

 

2. Nyári Tábor 

Június utolsó hetében került megrendezésre a tábor, melyben 15 hátrányos, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára nyújtottak tartalmas kikapcsolódási 

lehetőséget. Jártak Dinnyésen a Várkertben, sétáltak a Madártani tanösvényen, játszottak a 

parkban. Elutaztak Hévvel Gödöllőre, ügyességi játékokat játszottak a kastély kertjében, 

közösen fagyiztak. A fennmaradó időben az intézményben megtanultak a gyerekek 

paprikás krumplit készíteni. Logikai játékok, ügyességi feladatok és sok-sok vidámság 

jellemezte ezt a hetet. 

 

3. Fogyatékkal élő gyermekek és szüleik nyári kézműves hete 

Folytatódott a 2015-ben elkezdett program, mely a fogyatékkal élő gyermekek és szüleik 

számára 1 hét kreatív közös tevékenykedés. 

2018-ban a fiatalok, szüleikkel együtt kavicsokkal dolgoztak. Készült balatoni tájkép és 

apró asztali díszek is kavicsból. Alkotásaikról képek is készültek. A hét végén pedig közös 

fotóval ünnepelték az elkészült csodaszép műveket. A kézműves hét résztvevői a Közösen 

Értük a Sérült Fiatalokért Egyesület tagjai voltak.  

 

7.  Egyéb programok 
       Szünidei gyermekétkeztetés 

A családok számára nagy segítséget nyújtó ellátás. A meleg ételt a Sapezok Kft. 

biztosította, a szülők felkeresését, az étkeztetésben részesülők névsorának összeállítását 

és a feladat koordinálását az Alapszolgáltatási Központ a hivatal munkatársaival karöltve 

látta el. 

 

Élelmiszerosztás 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött szerződésük 2020-ig meghosszabbításra 

került. Tavaly 36 alkalommal tudtak élelmiszert osztani, összesen kb. 9750 kg 
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mennyiséget, melyben liszt, tészta, cukor, olaj, kukorica, rizs, bab, lencse, tészta, tej, tea, 

lekvár, édesség, joghurt, margarin, sajtok, keksz, ásványvíz, babatápszer, bébiétel, 

készétel, szaloncukor, zöldségek, gyümölcsök, sonka, szalámi, pékáru szerepeltek. 

 

   Juniális és Adventi forgatag 

Az intézmény munkatársai a Közösen Értük a Sérült Fiatalokért Egyesület tagjaival, 

valamint a Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit 

Kft. munkatársaival együttműködésben, kézműves foglalkozást tartottak a rendezvények 

látogatóinak a Csigaházban. 

 

8  Gyermekek napközbeni ellátása 
 
A gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. § szabályozza az alábbiak szerint: 

„41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon 

gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás 

folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 

képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás 

munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 

tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 

lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni 

ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban 

részesülő gyermek is. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az 

olyan gyermek számára kell biztosítani, 

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően – 

a) a bölcsődei ellátás, 

https://kistarcsa.asp.lgov.hu/kistarcsai-vmsk-varosi-muvelodesi-sportkozpont-es-konyvtar-nonprofit-kft-0
https://kistarcsa.asp.lgov.hu/kistarcsai-vmsk-varosi-muvelodesi-sportkozpont-es-konyvtar-nonprofit-kft-0
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b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 

c) az alternatív napközbeni ellátás.” 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának a Gyer. rendeletének 8. §-a a gyermekek napközbeni 

ellátásának intézményi formáiként a családi bölcsődéket, napközbeni gyermekfelügyeletet, a 

Kistarcsai Gesztenyés Óvodát  és a Simády József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolát határozza meg. 

 

Az önkormányzat az általános iskolás korú gyermekek nyári napközbeni ellátását a Simándy 

József Általános Iskolában nyári napközi keretei között szervezi meg a szülői igényfelmérés  

alapján. 

 

Kistarcsán a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 2 telephellyel működik.  

A csoportok száma: 21 

A felvehető gyermekek maximális létszáma: 607 fő 

Az óvoda létszáma a 2018. október 1-i statisztika adatai alapján: 454 fő 

 

Bölcsőde hiányában a képviselő-testület 2008-tól családi bölcsődékkel történő ellátási 

szerződéssel biztosítja a bölcsődei ellátást a lakosság részére.  

 

A családi bölcsőde és a napközbeni gyermekfelügyelet a gyermekjóléti alapellátás része, a 

gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között 

biztosított formája. A családi bölcsőde és a napközbeni gyermekfelügyelet az alapellátás 

keretében a 20 hetes - 14 éves gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást, mely történhet az 

ellátást nyújtó saját otthonában vagy más, e célra kialakított családias környezetben. 

A településen jelenleg öt családi bölcsőde működik jogerős működési engedéllyel, 

amelyekből mind az öttel jelenleg is szerződése van az önkormányzatnak.  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátása, mint 

kötelező önkormányzati feladat ellátására 2018. április 1-től 2018. december 31-ig kötött 

szerződéseket a 

− Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(székhelye: 2146 Mogyoród, Ivó u. 7/B.) 6 férőhelyre, 

− Kópé Kölyök Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 Kistarcsa, 

Terézia u. 28.) 10 férőhelyre, 
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− Kisfelhő Családi Napközi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 

Kistarcsa, Kántor u. 3. fszt. 2.) 7 férőhelyre 

− Tündérkuckó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 Kistarcsa, 

Boróka út 12/A.) 8 férőhelyre 

− Remes Éva Mária egyéni vállalkozóval - Mosolyka Családi Bölcsőde (székhelye: 

2143 Kistarcsa, Brassói u. 44.) 5 férőhelyre 

40.000,- Ft/hó/fő támogatás ellenében. 

Az Önkormányzat az elmúlt években a gyermekek napközbeni ellátására az alábbi támogatást 

nyújtotta: 

2010. évben: 10.000,- Ft/hó támogatás – 21 fő 

2011. évben: 30.000,- Ft/hó támogatás – 28 fő 

2012. évben: 30.000,- Ft/hó támogatás – 28 fő 

2013. évben: 20.000,- Ft/hó támogatás – 29 fő 

2014. évben: 21.000,- Ft/hó támogatás – 36 fő 

2015. évben: 30.000,- Ft/hó (1.400,- Ft/nap) támogatás – 36 fő 

2016. évben: 30.000,- Ft/hó (1.400,- Ft/nap) támogatás – 36 fő 

2017. évben: 40.000,- Ft/hó támogatás – 36 fő (távolléttől függetlenül havi fix támogatás) 

 

A VEKOP-6.1.1-15 pályázat keretében Kistarcsa Város Önkormányzata 400 millió forint 

értékben nyert pályázatot bölcsőde építésére. Az építési vállalkozóval kötött szerződés 

felbontása miatt ismét közbeszerzést kellett kiírni a bölcsőde építésére és a megnövekedett 

építési költségek alapján az önkormányzatnak hitelt kell felvenni a projekt megvalósítására, 

mely várhatóan előreláthatólag 2020-ban tudja fogadni a gyermekeket és ettől kezdve 

bölcsődei ellátás keretében fogja megoldani a bölcsődés korú gyermekek napközbeni 

ellátását.  

 

9. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések tapasztalatai 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztálya 2018. 

május 9-én hatósági ellenőrzést tartott az intézményben. Az ellenőrzés során az intézményben 

a dokumentumok pontosítását és a jogszabályi változások átvezetését írta elő a  

Kormányhivatal az intézménynek. 
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10. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójában is megjelenő kiemelt probléma a nevelési 

problémák és a gyermekek fejlesztésének kezelése. Az intézmény dolgozóinak visszajelzése 

alapján a megnövekedett nevelési- és fejlesztési problémák kezelése nagy gondot okoz. A 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézményének Kistarcsai Telephelye 

túlterhelt, kevés a pszichológus, logopédus és mozgásterapeuta szakember a problémák 

hatékony és időbeli kezelésére. Terápiás foglalkozásokra egyáltalán nincs kapacitása az 

intézménynek. 

Szükséges lenne több szakember foglalkoztatása. 

 

11. Bűnmegelőzés 
Kistarcsa településen 2018-ban a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők által elkövetett 

bűncselekményekről szóló tájékoztatás a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Gödöllői 

Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály tájékoztatása alapján készült.  

3 fiatalkorú követett el bűncselekményt a 2018.01.01 és 2018.12.31 közötti időszakban. 

Gyermekkorú elkövető nem volt a vizsgált időszakban. 

Az általuk elkövetett bűncselekmények az alábbiak: 

1 esetben garázdaság 

1 személy 4 lopást is elkövetett 

1 visszaélés kábítószerrel 

 

A bűnelkövetés okait a Vizsgálati Osztály az alábbiakban határozta meg: 

„Az erőszakos bűncselekmény elkövetői hirtelen és erős felindulásból követték el tettüket, 

egyikük sem volt tisztában azzal, hogy amit tesz annak komoly következménye lesz. Apró 

nézeteltéréseket próbálnak meg erőszakkal orvosolni. Jellemző, hogy a gyerekkorban és 

fiatalkorban sincsenek tisztában mi a különbség diákcsíny és bűncselekmény között. Nem 

tudják a fiatalok milyen súlyos következményei lehetnek egy-egy rossz döntésüknek. Nem 

működik egymás között  a kommunikáció. Nem beszélgetnek egymással, és nem kérnek 

segítséget egymástól. Lopás bűncselekményt egy fiatal követett el több alkalommal is. 

Tapasztalataink szerint a kamaszok nincsenek tisztában azzal, hogy tetteiknek 

következményeik vannak és azokat vállalniuk is kell.” 
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Az önkormányzat és intézményei a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllő 

Rendőrkapitánysággal együttműködnek a család, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 

megoldásában.  

Bűnmegelőzési program nem volt a városban 2018.01.01-2018.12.31. között. 

 

12. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 
A települési önkormányzat feladatának ellátásban mindig számított a településen működő 

civil szervezetekre. A város költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített pályázati 

forrást tervez az önkormányzat minden évben, olyan civil szervezetek részre, akik a 

településen értéket teremtve, szabadidős programokkal, sportolási lehetőségekkel, 

hagyományőrzéssel, társadalmi csoportok felkarolásával a lakosság számára alternatív 

szabadidő eltöltést, aktív kikapcsolódást, közösségi teret nyújtanak. 

 

Az önkormányzat 2018-ban értékelte a 2013-2018 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának (a továbbiakban: HEP) megvalósítását, melyben megállapította, hogy a kitűzött 

célok többségét sikerült megvalósítania. 2018 decemberében pedig Kistarcsa Város 

Önkormányzat elfogadta a 2019-2023. időszakra szóló HEP-et.  A HEP-ben kitűzött célok 

elérése érdekében a városban működő intézményeken kívül együttműködési megállapodást 

kötött a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével, a Kistarcsa Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével, a Közösen Értük Alapítvány a Sérült 

Fiatalokért képviselőjével, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesületének képviselőjével. 

 

Kistarcsa, 2019. április 08. 
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