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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az 510/2016. (X.18.) 

határozatával 2017. január 01. napjától megalapította Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményét (székhelye: 1238 Budapest, Grassalkovich út 

104.) 

 

Az Intézmény telephelyei: 

 Telephely megnevezése Telephely címe 

1. Bölcsőde 1238 Budapest, Rézöntő utca 22.  

2. Tálalókonyha 1237 Budapest, Nyír utca 22.  

3. Család- és Gyermekjóléti Központ 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45. 

4. Grassalkovich Antal Általános Iskola 1239 Budapest, Hősök tere 18-20.  

5. Fekete István Általános Iskola 1237 Budapest, Nyír utca 22.  

6. Mikszáth Kálmán Általános Iskola 1239 Budapest, Sodronyos utca 28. 

7. Páneurópa Általános Iskola 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 25-33. 

 

Az Intézmény illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási 

területe. 

 

Az Intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. A gazdasági feladatokat Budapest 

Főváros XXIII kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. Az Intézmény gazdasági 

vezetője a Pénzügyi Osztály vezetője. 

Az Intézmény 2021. évre vonatkozó gazdasági beszámolóját az Önkormányzat éves gazdasági beszámolója 

részletesen tartalmazza, ezért jelen szakmai beszámolóban nem kerül részletezésre. 

 

Az Intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:  

 a gyermekjóléti alapellátások keretében: 

o gyermekek napközbeni ellátása; 

o gyermekjóléti szolgáltatás. 

 a szociális alapszolgáltatások keretében: 

o étkeztetés; 

o házi segítségnyújtás; 

o családsegítés; 

o jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 

o idősek nappali ellátása. 

 a szociális szakosított ellátások keretében: 

o átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatás. 

 

Az Intézmény biztosítja továbbá az iskolai intézményi étkeztetést. 

 

Az Intézmény szervezeti egységei: 

1. Bölcsőde 

2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

3. Család- és Gyermekjóléti Központ 

4. Gondozószolgálat (Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés, Nappali ellátás (idősek nappali ellátása), 

Idősek Gondozóháza és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 

5. Gazdasági Szervezet és Intézményi étkeztetés 
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II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Az intézmény személyi állományának alakulása 2021. évben 

Engedélyezett létszám: 73,5 fő 

 

Központi irányítás: 2 fő 

 intézményvezető (SZGYI):    1 fő 

 általános intézményvezető helyettes:  1 fő 

 

Bölcsőde: engedélyezett létszám: 17 fő, ebből betöltött: 16 fő  

 bölcsődevezető:   1 fő 

 kisgyermeknevelő:   9 fő 

 bölcsődei dajka:   2 fő 

 fűtő-karbantartó:   1 fő 

 élelmezésvezető:   1 fő 

 szakács:    1 fő 

 konyhai kisegítő:   1 fő 

 mosónő – varrónő:   1 fő 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: engedélyezett létszám: 6 fő, ebből betöltött: 6 fő 

 szakmai vezető:    1 fő 

 családsegítő      4 fő 

 szociális asszisztens     1 fő 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ: engedélyezett létszám: 7,5 fő, ebből betöltött: 7 fő 

 szakmai egységvezető:    1 fő 

 esetmenedzser:     2 fő 

 tanácsadó:      0,5 fő 

 szociális asszisztens:     1 fő 

 óvodai és iskolai szociális segítő:   3 fő 

 

Gondozószolgálat: engedélyezett létszám: 21 fő, ebből betöltött: 19 fő  

 szakmai vezető:    1 fő 

Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés: 

o 6 fő szociális gondozó (házi segítségnyújtást) 

o 1 szociális asszisztens (szociális étkeztetésen) 

o 3 fő konyhai kisegítő (ebből 1fő takarítói feladatok ellátása is) – Szociális étkeztetésen 

Nappali ellátás: 

o 2 fő ápoló-gondozó 

Gondozóház: 

o 1 fő terápiás/szociális munkatárs 

o 5 fő ápoló – gondozó 

o 2 fő technikai munkatárs 
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Gazdasági Szervezet és Intézményi Étkeztetés: engedélyezett létszám: 20 fő (17 fő teljes, 2 fő 

részmunkaidő), ebből betöltött: 19 fő 

 gazdasági koordinátor Mt:    1 fő 

 konyhai dolgozó:     13 fő (iskolákban) 

 gazdasági ügyintéző:    5 fő 

 gondnok:      1 fő 

 

Álláspályázatok 

Összesen 22 álláspályázat került kiírásra ebből: 

 szociális gondozó házi segítségnyújtásban (2 alkalommal kiírva) 

 családsegítő (4 alkalommal kiírva)  

 szociális diagnózist készítő esetmenedzser (1 alkalommal kiírva) 

 ápoló-gondozó (2 alkalommal kiírva) 

 kisgyermek nevelő (2 alkalommal kiírva) 

 bölcsőde vezető (2 alkalommal kiírva) 

 gazdasági ügyintéző (gyermekétkeztetés szakfeladaton) (2 alkalommal kiírva) 

 gazdasági (munkaügyi) ügyintéző (2 alkalommal kiírva) 

 gondnok (1 alkalommal kiírva) 

 esetmenedzser munkakörre épülő CSGYK vezető (2 alkalommal kiírva) 

 családsegítő munkakörre épülő CSGYSZ vezető (2 alkalommal kiírva) 

 óvodai és iskolai szociális segítő (1 alkalommal kiírva) 

 

 

Munkaerő-forgalom = (belépők száma + kilépők száma/átlagos statisztikai létszám) x 100, 40,60%  

 

Kilépési fogalom = (kilépők száma/átlagos statisztikai létszám) x 100, 19,55% 

 

Belépési forgalom (%) = Belépők száma (fő) / Átlagos állományi létszám (fő)) x 100, 21,05% 

 

Munkaerő váltás = Minimum (a belépők, kilépők között alacsonyabb szám) 16  

 

Munkaerő-váltás intenzitása (%) = (Munkaerő-váltás (fő) / Átlagos állományi létszám (fő)) x 100 - 24,06% 
 

Jubileumi jutalom és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozás: 

- Jubileumi jutalomra az intézménynél 2021. évben 1fő közalkalmazott volt jogosult. 

- „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím: 4 fő, ebből: 

 30 év után 2 fő 

 40 év után 2 fő 

 

 

Közfoglalkoztatottak, önkéntesek 

2021. év során 1 közfoglalkoztatott segítette az adminisztrációt, kézbesítői tevékenységet látott el. 1 fő 2021 

augusztusától álláskeresési tanácsadást nyújtott közérdekű önkéntes tevékenység ellátására kötött 

megállapodással. 
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Megbízási szerződéssel foglalkoztattak 

 2021. 01. 01. - 12. 31-ig 3 fő látta el megbízási jogviszony keretében a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás készenléti szolgálatát és ügyeletét.  

 2021. 01. 01 - 12. 31-ig 2 fő látta el a Család- és Gyermekjóléti Központ családterápia kötelezően 

ellátandó feladatát. 

 

 

III. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

Az intézményben a tárgyi feltételek - az előző évekhez hasonlóan - a feladatok ellátásához biztosítottak 

voltak. A szükséges beszerzésekre a keret adott volt. 

 

2021. évi beszerzések 

Szervezeti egység 
Beszerzés db 

Összeg (Ft) 

/nettó 

Összeg (Ft) 

/bruttó 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központ 

Telefon csomagdíj + telefon  1 6 843 8 690 

NOKIA telefon beszerzés 1 4 724 5 999 

Vízforraló 1 5 511 6 999 

Padlószőnyeg szegéssel  1 5 505 6 991 

Gondozószolgálat 

Hardver eszköz beszerzése 1 23 400 29 718 

IRODASZÉK 1 15 748 20 000 

Iratmegsemmisítő   1 11 023 13 999 

Napernyő 1 19 283  24 490 

Bútorszéf 1 14 165 17 990 

Napernyő 2 38 567 48 980 

Fotelágy 1 48 024 60 990 

Gazdasági szervezet 

Hardver eszköz beszerzése 1 23 400 29 718 

Számológép SHARP 1 38 462 48 847 

Asztali lámpa 1 7 085 8 998 

 IRODASZÉK 5 78 740 100 000 

Intézményi étkeztetés. Egyajtós hűtőszekrény (Fekete) 1 24 402 30 990 

Bölcsőde 

Száraz-nedves porszívó 1 26 764 33 990 

Merülő mixer 1 20 472 25 999 

Varrógép 1 30 780 39 090 

Szórókocsi 27L 1 31 488 39 989 

Hűtőszekrény 1 43 936 55 799 

Kapálógép 1 47 236 59 990 

Összesen:  565 558 718 256 
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IV. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 
 

1. BÖLCSŐDE (SZGYI-BÖLCSŐDE) 
 

1.1. A szakmai egység feladatai 

 

Az illetékességi területen a lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező családban élő három éven aluli 

gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésüknek segítése az életkori és egyéni 

sajátosságok figyelembevételével, a Gyvt. 41.§ (1) bekezdése alapján: „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 –, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

felsőoktatásban, 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.” 

 

1.2. A feladatellátásról számokban 

 

2021. évben Bölcsődénk biztosította a kerületben a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását 56 

férőhelyen. 51 fő gyermek jelentkezését fogadtuk az évben, összesen 80 fő gyermek napközbeni ellátását 

tudtuk biztosítani az év folyamán. 

 

A bölcsődében gondozott gyermekek demográfiai adatai 2021. január 01.- 2021. december 31. közötti 

időszakban: 

 bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma: 80 fő (ebből fiú: 37 fő, lány: 43 fő) 

 életkori megoszlás:  2017. évben született:    5 fő 

2018. évben született:  39 fő 

2019.évben született:  29 fő 

2020. évben született:    7 fő 

 

2021. évben óvodai nevelésbe távozott: 40 fő 

 

2021. december 31-én, várólistán lévő gyermekek száma 19 fő volt (ebből fiú: 9 fő, lány: 10 fő) 

 életkori megoszlás: 2019. évben született:    3 fő 

2020- évben született:  13 fő 

2021-évben született:    3 fő 

 

Az étkezési térítési díj 2021 január 01.-2021. december 31. között: 570 Ft/nap volt. 

     

 

Mentesültek a térítési díj megfizetése alól: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,  

 a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő, 

  a 3 vagy több gyereket nevelő családok,  

 azoknak a gyermekeknek a szülei, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.  
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2021. évben 80 fő közül étkezési térítési díjat fizettek: 

 január 01-31-ig  18 fő 

 február 01-28-ig:  17 fő 

 március 01-31-ig:  17 fő 

 április 01-30-ig:  17 fő 

 május 01-31-ig:  17 fő 

 június 01-30-ig:  16 fő 

 július 01-31-ig:  17 fő  

 augusztus 01-31-ig:  18 fő 

 szeptember 01-30-ig:  13 fő 

 október 01- 31-ig:  15 fő  

 november 01-30-ig:  13 fő 

 december 01-31-ig:  12 fő  

 

A bölcsőde férőhelyeinek kihasználtsága 

2021. év hónap Beíratott gyermekek 

napi átlaga  

(fő/nap) 

Bennlévő gyermekek 

napi átlaga 

(fő/nap) 

Kihasználtság 

 

(%) 

január 45,42 35,42 63,26 

február 49,00 30,25 54,01 

március 50,00 12,54 22,40 

április 50,75 21,30 38,03 

május 50,55 36,35 64,91 

június 49,77 32,36 57,79 

július 48,00 32,41 57,87 

augusztus 48,18 21,00 37,50 

szeptember 30,45 20,77 37,09 

október 40,42 24,95 44,55 

november 43,52 14,95 26,70 

december 43,00 12,33 22,02 

Összesen: 44,92 24,55 43,84 

 

A férőhelyek számát csökkenti, hogy a 2 év alatti gyermekekből csak maximum 12 fős lehet a csoport. 

A bölcsődében az év folyamán  

- 3 fő sajátos nevelési igényű gyermeket 

- 2 fő tartósan beteg gyermeket gondoztunk 

- 1 fő hátrányos helyzetű gyermeket gondoztunk 

 

A pandémia és a hosszabb- rövidebb ideig a táppénze lévő kollégák helyettesítése kihívás elé állította az év 

folyamán a bölcsőde dolgozóit. Több alkalommal volt részleges csoportzárlat de a teljes intézmény 

lezárására nem volt szükség, ügyeletet végig biztosítottunk. 

 

Együttműködések 

 Szociális és Köznevelési Osztállyal – Folyamatosan megkapjuk a határozatokat, amelyek a bölcsődés 

gyermekek étkezési térítési díját befolyásolják. A Felvételi Bizottság tagja, a fenntartó részéről 2021. 

évben a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezető helyettese. 

 Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal és Központtal – Közösen tájékoztatjuk egymást a problémás 

családi hátérrel rendelkező gyermekek ellátásáról, gondozásáról. A jelzőrendszer tagjaként közös 

megbeszéléseken vettünk részt. Ilyen megbeszélés alkalmával került 2021. júniusában bölcsődei 

felvételre 1 fő kisgyermek hátrányos helyzete miatt. 
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 Védőnői szolgálattal – A gyermekek egészségügyi állapotáról tájékoztatnak, rendszeresen készítenek 

védőnői környezettanulmányt a Bölcsődébe jelentkező gyerekekről, ezzel is segítik a Felvételi 

Bizottság munkáját. Rendszeresen látogatják a bölcsődébe járó gyermekeket. 1 fő védőnő a Felvételi 

Bizottság tagja. 

 BFKH Gyámügyi Osztállyal, valamint esetmenedzserekkel aktívan együtt működve a védelembe vett 

gyermekek szüleinek együttműködését közösen értékeljük.  

 Óvodákkal – Az óvodás korú és óvodaérett gyermekeket a lehetőségekhez képest évközben is átveszi 

az óvoda. Egy évben egyszer szoktunk óvodai beiratkozás előtt az óvodába menő gyermekek 

szüleinek szülőértekezlete tartani, amit a XXIII kerületi Egyesített óvoda Intézményvezetőkkel 

közösen tartunk. Tárgyévben sajnos a tavaszi összevont szülői értekezlet elmaradt.  Egész évben 

telefonon és e-mailben tartottuk az Egyesített Óvodavezetőkkel a kapcsolatot.  Tőlünk a szülők az 

információkat paníralapon dokumentum formájában kapták meg.  

 Pedagógiai Szakszolgálattal – 2021-ben a bölcsődében gondozott sajátos nevelési igényű (SNI) 

gyermekek fejlesztésére kijáró gyógypedagógus (konduktor és logopédus) által végzett fejlesztések 

folyamatosak voltak. A szeptemberi beszoktatást követően a gyógypedagógus a csoportokba járó új 

gyermekek megfigyelését és állapotuk felmérését rendszeresen, egész évben ellátta.  

Az egyéni fejlesztések is megvalósultak, 6 fő kisgyermeket érintett (összesen 30 óra 

mozgásfejlesztés és 25 óra logopédiai fejlesztés), melyből  

o 1 fő heti 2 x40 perces logopédia és 1 x 40 perce mozgás 

o 2 fő heti 1x40 perces logopédia 

o 3 fő heti 1 x 40 perces mozgás fejlesztésben részesültek. 

 

Beruházások/felújítások a fenntartóval együttműködve 

 Tavasszal, kérésünkre az Önkormányzattól kaptunk évelő virágokat, amiket a dolgozókkal közösen 

ültettünk el. Ezzel is egy kicsit szebbé tettük az udvarunkat, környezetünket. 

 Májusban a bölcsőde minden helyiségében koronavírus elleni levegőfertőtlenítés „gyógynövényes 

köd” formájában történt. 

 Nyáron az intézményben használt összes textíliát elszállítottuk és gépi vegyi tisztítás után kaptuk 

vissza használatra őket. 

 Folyosókon és főzőkonyha területének tisztasági festése megtörtént. 

 Az I. és II, csoportszobában az ablakok alatti vakolat fal javításra került. 

 A gazdasági részen lévő összekötő folyósó ablakainak szigetelése, javítása megvalósult. 

 A Rézöntő utca felőli főbejárat ajtaját lecserélték. 

 Szeptemberben az bölcsőde játszóudvaron a vaskerítés belűről hálóval lett bevonva, 

balesetmegelőzés céljából. 

 Az udvari fajátékok felújítását és lefestését elvégeztük. 

 Új hűtő (ételminták tárolására) és asztali varrógép beszerzése megvalósult. 

 Novemberben, mind a négy csoportszobában, az irodákban és főzőkonyhában légkondicionáló 

berendezések lettek felszerelve. 

 Környezetvédelmi szempontból folyamatosan odafigyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre. A 

műanyag flakonokat összepréseljük, hogy az elszállítása még könnyebb legyen. Papírokat, 

kartonokat a papírgyűjtő konténerbe helyezzük. Erre a célra rendszeresített szelektív 

hulladékgyűjtőket heti rendszerességgel szállítják el.  

 A 3-4 csoportnál lévő terasz előtti rész részleges javítása, betonozás és műfüves bevonása elkészült. 

 

Egészségügyi tevékenység 

A gyerekek egészségi állapotát, fejlődését, táplálkozását a bölcsőde orvosa folyamatosan ellenőrzi, 

felügyeli. Véleményezi a bölcsődevezetővel, az élelmezésvezetővel, valamint a szakáccsal együtt az 

összeállított étlapot. Nagy gondot fordítunk a korosztálynak megfelelő étrend kialakítására, a törvényi 

előírások szem előtt tartása mellett. Szakorvosi javaslat alapján külön diétát biztosítunk az ételallergiás 
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gyermekek részére. A diétás étlapot a szülők külön kapják meg. A bölcsőde szakácsa diétás szakács 

szakképesítéssel rendelkezik. 

A gyermekek hajának, fejbőrének szűrését a kisgyermeknevelők rendszeresen végzik. 

A bölcsődében csak érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással lehet dolgozni, ennek megfelelően 

minden dolgozónak van érvényes alkalmassági vizsgálata. 

Bevezetésre került a szülői nyilatkozattétel a COVID 19 járvány elleni védekezésként. A szülő írásos 

formában nyilatkozik arról, hogy a gyermekén semmilyen fertőzésre utaló tüneteket nem észlel. (Az 

egészségügyről szóló 1997.évi CLIV törvény 62. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: „Aki saját magán 

vagy a gondozásában álló személyen fertőző betegség tüneteit észleli, vagy erre utaló gyanúja van, köteles 

orvosi vizsgálatot kezdeményezni.”). 

A kisgyermeknevelők a munkavégzésük alatt mindvégig szájmaszkban tevékenykednek és végzik a 

gondozási- nevelési feladataikat. A kézmosás utáni kéztörléshez papapírkéztörlő használatát alkalmazzuk 

gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt.  A gyermekek székletes pelenka cseréjét a kisgyermeknevelők 

gumikesztyűben végzik. Munkakezdés előtt a felnőtt bölcsődei dolgozóknál és gyermekek reggeli 

bevételekor, érkezésekor hőmérsékletmérés történik, amit naprakészen a dolgozóknál dokumentációs 

formában vezetünk. 

A higiéniai szabályok még fokozottabb betartására ügyelünk (folyamatos kézfertőtlenítés gyerekeknél és 

felnőtteknél, valamint játékok, kilincsek és tárgyi felületek, szobai levegő többszöri szellőztetéssel, valamint 

levegőfertőtlenítő spray alkalmazásával végzünk nap mint nap). Minden helyiségbe kézfertőtlenítő 

elhelyezésére került sor. 

 

Szakmai tevékenység 

 Januárban az első munkaértekezleten csoportvezetői választás volt (nyílt szavazással). 

Egész évre a tervezett programok, események átbeszélése, időpont egyezetetése, kijelölése történt 

meg. 

 2021 februárjában farsangi mulattsággal búcsúztattuk el a telet. A gyermekek közösen a 

kisgyermeknevelőkkel álarcokat festettek, ragasztottak. A szülők bevonásával különböző farsangi 

jelmezekbe öltöztették a gyerekeket, valamint a kisgyermeknevelők is jelmezben várták reggel a 

megérkező gyerekeket. 

 Márciusban papírzászlót festettek a gyerekek és krepp papírból kokárdákat készítettek. 

 Áprilisban a Húsvéti- nyuszi alkalmából   a bölcsőde udvarán a gyerekek csokitojást gyűjtöttek. 

 Májusban a gyermekek a kisgyermeknevelők segítségével anyák napjára apró meglepetést 

készítettek, verssel, mondókával készültek a nagyobbak.   

 Kisgyermeknevelői értekezletet tartottunk, átbeszélésre kerültek a szeptembertől induló 

csoportbeosztások. 

 Gyermeknap, valamint az új szülőknek a bölcsődei kóstolgató elmaradt. 

 Júniusban a hároméves óvodába menő gyermekeknek egy közös délutáni uzsonnát és ballagást 

szerveztünk. A bölcsőde udvarán voltak az asztalok megterítve, feldíszítve és közös vidám táncos 

délutánt töltöttünk a gyerekkel. 

 2021 júniusában a Felvételi Bizottság összeállította a szeptemberi bölcsődei létszámot. Az első 

összevont szülői értekezleten az új gyerekek szülei megismerkedhettek gyermekük 

kisgyermeknevelőivel. Tájékoztatást kaptak a bölcsődei élet fontos tudnivalóiról, egyeztettek a 

folyamatos beszoktatás menetéről. 

 Szeptemberben megkezdtük az új gyermekek beszoktatását.  A pandémia miatt a lassított, de 

szülővel történő fokozatos beszoktatás gyakorlatát vezettük be. A gyermekek intézménybe történő 

bevétele és kiadása zsilipes rendszerrel történt. 

 December 6-án a gyermekekhez Önkormányzati mikulás érkezett, és osztotta ki a kicsiknek szánt 

csomagokat. 

A kisgyermeknevelők segítségével a gyerekek só-liszt gyurmából karácsonyfadíszeket készítettek. 
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 A gyermekekről életképek készültek, amik a szülők számára elérhető egy zárt csoporton keresztül. 

Sajnos a járványügyi helyzet miatt csak így tudnak némi bepillantást kapni gyermekeik bölcsődés 

mindennapjairól. 

 A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről, ez 

alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás-nevelés kialakításában, és a családokat is 

segíti a gyermek nevelésében. 

A kapcsolattartás és tájékoztatás több formában történt 

- beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor, 

- új szülőknek összevont szülői értekezlet 

- hirdetőtábla, 

- családi füzet, 

- írásos tájékoztató, 

- időpont-egyeztetés után egyéni beszélgetések, 

 

2021. június 30. - Összevont szülői értekezletet tartottunk a bölcsődébe felvételt nyert gyermekek szüleinek. 

Az eddig rutinszerűen zajló bölcsődei tevékenységeket nagymértékben átírta a járványhelyzet, ezért a 

szokásos családlátogatásokat csak részben tudtuk elvégezni, és a csoportos szülőkonzultációk, szülői 

értekezletek, fórumok is korlátozottan valósulhattak csak meg. 

 

Terepgyakorlat 

A bölcsőde rendszeresen fogad szakképző intézményekből hallgatókat. 

A pandémiás időszak miatt csak három fő hallgató tudta végezni bölcsődénkben gyakorlatát: 

- 1 fő, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója 105 órás nevelési bölcsődei gyakorlatát a 

2021.04.19-2020.05.07 bölcsődénkben végezte. 

- 1 fő a Lónyay utca Református Gimnázium és kollégium nappali tagozats tanulója 50 órás 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényben foglaltak gyakorlatát 2021.08.16- 

20211.08.30 (napi 5 órában) bölcsődénkben töltötte le. 

- 1 fő, a Károli Gáspár Református Egyetem kisgyermeknevelői szak hallgatója 42 órás gyakorlatát 

2021.09.14-2021.09.22. töltötte le a bölcsődében. 

Bölcsődei gyermekétkeztetés adatai 

Az étkezést igénybevevők számának alakulásáról 2021. évben 
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összesített 

étkezők 

létszáma 

élelmezési 
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január   491                   253         744 0 0 0 744 

február   411                   194         605 0 0 0 605 

március   200                   76         276 0 0 0 276 

április   304                   122         426 0 0 0 426 

május   508                   219         727 0 0 0 727 
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június   486                   226         712 0 0 0 712 

július   354                   197         551 0 0 0 551 

augusztus   148                   83         231 0 0 0 231 

szeptember   307                   150         457 0 0 0 457 

október   346                   178         524 0 0 0 524 

november   225                   89         314 0 0 0 314 

december   162                   60         222 0 0 0 222 

Összesen:   3 942 0 0 0   0 0 0 0   1 847 0 0 0   5 789 0 0 0 5 567 

                       

8. Kihasználtság  

 

 

Bölcsődei ellátás adatai 

Tényleges gondozási napok és a normatív támogatásnál figyelembe vehető gondozási napok száma: 

 

9 havi tényleges gondozási napok (Tevadmin rendszerrel megegyező) 2021.01.01 – 2021.12.31.: 

- összes gondozási nap: 5.789 

(A Tevadmin rendszer csak a tényleges jelenlétet tudja kezelni, a 10 napos hiányzásokat nem.) 

 

12 havi tényleges gondozási napok (2021.01.01. – 2021.12.31.) (10 napos hiányzási adatokra figyelemmel 

a normatív napok):  

- összes normatíva nap: 6.582 

o nem sajátos nevelési igényű gyermekek: 6.103 

o sajátos nevelési igényű gyermekek: 479 

- 2021. évi normatíva napok száma összesen / 230 = elszámolt fő 
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o nem sajátos nevelési igényű gyermekek: 27 

o sajátos nevelési igényű gyermekek: 2 

o összes normatív napra: 29 

o elismert létszám: 31 

 

A fentiekben közölt adatok a valóságot tükrözik és a jogszabálynak és szakmai előírásoknak megfelelnek. 

 

 

 

2. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (SZGYI-CSGYSZ) 
 

2.1. A szakmai egység feladatai 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 

többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a 

fentiek végrehajtási rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló, többször módosított 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet és a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg. 

 

Az Szt. 64. § (1) bekezdése alapján a Szolgálat családsegítést végez a szociális vagy mentálhigiénés 

problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából. Továbbá a (2) bekezdés alapján a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és 

krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet. 

 

A Szolgálat feladata továbbá a Gyvt. 39. § és 40. § alapján a gyermekek családban történő nevelésének 

elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a 

gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése. Ezen túlmenően kezdeményezi és elősegíti a 

családjából prevenciós céllal kiemelt gyermekek családjának gondozását. 

 

2.2. A feladatellátásról számokban 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39-40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. A szolgáltatások 

igénybevétele önkéntes és térítésmentes.  

A 2021.07.15-én hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat (továbbiakban Szolgálat) önálló szakmai egységként folytatja működését. A Család-és 

Gyermekjóléti Központtól való különválás új kihívások elé állította a szervezeti egységet, az egyes 

munkafolyamatok újragondolása fokozatosan valósul meg. 

 

A Szolgálatunk szolgáltatásait 2021-ben 453 fő (235 család) vette igénybe, ebből 128 fő (45 család) 

együttműködési megállapodás alapján, a többi igénybe vevő tanácsadottként, illetve egyszeri alkalommal 

(nem halmozott adat).  
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Sor- 

szám 

Igénybevétel 

módja 
Nem, életkor 

0–2 3–5 
6–

13 

14–

17 

18–

24 

25–

34 

35–

49 

50–

61 
62 éves 

és 

idősebb 

Összesen: 

(a–i) 

Családok 

száma 
éves 

a b c d e f g h i j k 

01 

Együttműködési 

megállapodás 

alapján 

Férfi 1 6 15 7 1 4 10 4 
 

48   

02 Nő 5 6 23 7 5 10 20 4 
 

80   

03 Összesen (01+02 sor) 6 12 38 14 6 14 30 8 
 

128 45 

04 

Ebből (03-ból): 

központ által 

továbbított/központtól 

érkező 

1 1 
    

1 
  

3 2 

05 

Nem 

együttműködési 

megállapodás 

alapján 

Férfi 4 14 21 13 8 9 36 13 10 128 
 

06 Nő 7 6 22 16 11 35 55 26 19 197 
 

07 Összesen (05+06 sor)  11 20 43 29 19 44 91 39 29 325 190 

08 

ebből (07-ból): 

központ által 

továbbított/központtól 

érkező 

   
1 1 

    
2 2 

09 
ebből (07-ból): 

egyszeri alkalommal 
4 6 18 11 11 14 35 14 12 125 

 

10 Összesen (03+07 sor) 17 32 81 43 25 58 121 47 29 453 235 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma összességében minimálisan emelkedett a 2020-as évhez viszonyítva 

(447-ről 453-ra), azonban a Szolgálattal hosszabb ideig kapcsolatban álló, együttműködési megállapodás 

alapján együttműködő ügyfelek, családok száma nagyjából 10 %-os emelkedést mutat. 

A szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolatosan 1744 alkalommal (halmozott adat) történt szakmai 

tevékenység, az alábbiak szerint: 

 

Megnevezés Szakmai 

tevékenységek 

halmozott száma 

Információnyújtás 611 

Segítő beszélgetés 526 

Tanácsadás 5 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 83 

Kríziskezelés 5 

Konfliktuskezelés 6 

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez –pénzbeli 7 

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez –természetbeni 5 

Közvetítés  másik szolgáltatáshoz 58 

     ebből: átmeneti gondozásba 5 

Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz 10 

Esetkonferencia 2 

Esetkonzultáció 125 

Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés 60 

Családlátogatás 197 

Adományközvetítés 22 

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás 5 

Hátralékkezelési tanácsadás 11 

Mediáció 20 

Összesen 1.744 
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A család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait családsegítőink látják el. A táblázat alapján látszik, hogy a 

családsegítő munkatársak jelentős részben terepen dolgoznak, a családokat otthonaikban is felkeresik. 

(családlátogatás, környezettanulmány). Előző évhez képest a családlátogatások száma csökkent (258-ról 

197-re), míg a segítő beszélgetéseké nagy mértékben (306-ról 526-ra) emelkedett. A változásoknak az oka a 

pandémia miatt bevezetett szakmai protokollokban foglalt előírásokra vezethető vissza. Az előírások ugyan 

kevesebb személyes kapcsolat irányába terelték az együttműködéseket, azonban intenzívebb segítő munkát 

is indokoltak a sok szempontból terhelt családokkal. 

 

A szolgáltatásainkat együttműködési megállapodás alapján igénybe vevő családok száma elsődleges 

probléma szerint, valamint a problémák halmozott száma: 

 

Sorszám A probléma típusa 

Családok száma 

az elsődleges 

probléma szerint 

Problémák 

halmozott száma 

(db) 

(elsődlegessel 

együtt) 

a b 

01 Életviteli 0 0 

02 Családi – kapcsolati konfliktus 17 21 

03 Családon belüli bántalmazás 2 7 

04 Elhanyagolás 1 6 

07 Gyermeknevelési 8 9 

08 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 3 3 

09 Magatartászavar, teljesítményzavar 4 4 

10 Fogyatékosság, retardáció - - 

11 Lelki – mentális, pszichiátriai betegség - 2 

12 Szenvedélybetegség - 1 

13 Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye - - 

14 Foglalkoztatással kapcsolatos - - 

15 Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 14 15 

16 Ügyintézéssel kapcsolatos  - - 

17 Információkéréssel kapcsolatos  - - 

18 Egyéb 1 5 

19 Összesen (01–04, illetve 07–18 sorok összege) 50 73 

 

Ahogyan az a táblázat adataiból is látható, az alapellátásban részesülő családok esetében, az ellátásba 

kerülés okai leggyakrabban családi-kapcsolati konfliktusok, anyagi gondok, valamint gyermeknevelési 

problémák voltak. Az előző időszakhoz képest tovább nőtt a családi-kapcsolati konfliktusok száma miatti 

együttműködések száma, amit okozhatott a koronavírus miatti járványveszély okozta összezártság a 

családokban. A szociális segítőmunka során, a családsegítő szükség szerint, de legalább félévente áttekinti a 

gondozási folyamatot, melynek keretében értékeli az érintett gyermek(ek) veszélyeztetettségének mértékét. 

A család- és gyermekjóléti központ által szervezett álláskeresési tanácsadásra 3 alkalommal delegáltunk 

ügyfelet, ezzel is segítve a rossz anyagi helyzetben lévő lakosok munkaerőpiacon való elhelyezkedését. 

2021-ben is számos családnál merültek fel lakhatási problémák. Nagy segítséget jelentett, hogy a kerületi 

Önkormányzat korábban ellátási szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonával, 

összesen 3 család (10 fő) részére sikerült férőhelyet biztosítani a csepeli intézményben. Az év során több 

alkalommal vettük fel a kapcsolatot olyan családokkal, ahol a gyermekek megfelelő ellátását a gondviselő az 

intézményünkkel szintén szerződéses jogviszonyban álló Pesterzsébet Önkormányzatának Humán 

Szolgáltatások Igazgatósága Gyermekek Átmeneti Otthonával kötött megállapodás alapján tudta biztosítani. 

Az Átmeneti Otthonban rendelkezésünkre álló 1 férőhely egész évben fel volt töltve. Ezen felül a XX. 

kerületi polgármester engedélyével 1 gyermek több hónapon keresztül, 2 kiskorú az őszi szünetben 

szolgálatunk közreműködésével került be más fővárosi kerület gyermekek átmeneti otthonába. 

 



 

16 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszert működtetünk. A jelzőrendszer 

tagjai jelzéssel élnek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés 

alapján személyesen felkeressük a segítségre szorulókat és írásos visszajelzést adunk a jelzést tevő számára. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelzőrendszer tagjaitól érkezett jelzések felosztását. 

 

Megnevezés 

0–17 évesekkel 

kapcsolatosan 

megküldött 

jelzések száma 

Nagykorú  

(18 éves és idősebb) 

személyekkel 

kapcsolatosan 

megküldött jelzések 

száma 

a b 

Egészségügyi szolgáltató 17 1 

Ebből védőnői jelzés 9 1 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók 23 7 

Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy - 2 

Átmeneti gondozást biztosítók 12 - 

Köznevelési intézmény 52 5 

Rendőrség 7 5 

Ügyészség, bíróság 11 3 

Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi 

szervezet 
23 4 

Önkormányzat, jegyző 21 8 

Párfogó felügyelő szolgálat 1 1 

Összesen 167 36 

A jelzésekkel érintett személyek száma 108 30 

 

Összesen tehát 203 jelzést kapott a szolgálat. Az előző időszakokban a Szolgálat és a Központ által kapott 

jelzések száma együttesen került feltüntetésre, ettől az évtől azonban az adatok külön kerülnek bemutatásra.   

 

A jelzések alapján a főbb problématípusok:  

1. bántalmazással kapcsolatban:      57 db jelzés (28 %) 

2. tankötelezettség nem megfelelő teljesítésével kapcsolatban:  33 db jelzés (16 %) 

3. családi konfliktus:        13 db jelzés (6,4 %) 

4. elhanyagolás:        13 db jelzés (6,4 %)  

5. lelki, mentális problémák       11 db jelzés (5,4 %) 

 

Az adatok alapján látható, hogy a beérkezett jelzések nagy része bántalmazással kapcsolatban jön mint az 

előző évben. Emellett a családi konfliktusokról és a lelki, mentális problémákról kapott jelzések arányának 

növekedése figyelhető meg előző időszakhoz képest. Ennek oka a pandémia miatti összezártság során 

koncentrálódó feszültségben keresendő. A tankötelezettség nem megfelelő teljesítése (igazolatlan 

hiányzások, nagy számú igazolt hiányzások) továbbra is nagy részét teszi ki a kapott jelzéseknek. A legtöbb 

jelzést köznevelési intézményektől (52), másik család-és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtótól (23) kaptuk.  

A jelzések írásban érkeztek: levélben, jelzőlapon, e-mailben, állampolgároktól pedig szóban is. 

A kapott jelzéseket minden esetben kivizsgáltuk, a jelzést tevő felé visszajeleztünk. 
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Jelzőrendszer működtetése keretében végzett tevékenységek: 

- 2021-ben nem tartottuk meg az éves szakmai tanácskozást a vírushelyzetre való tekintettel és az 

érvényben lévő szakmai protokollban javasolt védőtávolságra vonatkozó rendelkezések miatt. A tagok 

írásbeli beszámolóikat elküldték intézményünknek.  

- Sajnos a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 2021-ben korlátozottan tudtunk szakmaközi 

megbeszéléseket tartani. 

- A jelzőrendszeri tagokkal az év során folyamatos volt a kapcsolattartás, a konkrét gyermekvédelmi 

ügyekben tartott esetkonferencián, esetmegbeszéléseken részt vettek, a korábbi jó együttműködést 

fenntartottuk.  

 

A jelzőrendszer működtetése kapcsán elsődleges cél a gyermekek védelme és jogaik érvényesülése, 

valamint a családok segítése, ezért fontos az együttműködés további mélyítése, a hatékonyabb 

információáramlás elősegítése a mindennapokban. 

 

Szakmai létszám 

A beszámolási időszakban átlagosan 2,5 fő családsegítő látta el a szolgálat feladatait. 

 

Tárgyi fejlesztések: 

2021-bena Táncsics Mihály utca 45. telephelyen, amit a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és 

Gyermekjóléti Központ használ, az Önkormányzat segítségével 3 db fali légkondícionáló került beszerelésre 

az ősz folyamán, ami jelentősen javítani fogja a következő években a nyáron átmelegedő épületben lévő 

munkakörülményeket. 

 

Pandémia 

Az egész évet végig kísérték a pandémia miatti rendkívüli intézkedések. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma az év során több eljárásrendet is kiadott a család-és gyermekjóléti szolgálatok működésére 

vonatkozóan (2020.09.09-2021.03.12., 2021.03.13-2021.06.22., 2021.06.23-2021.12.22.). Az 

intézményvezetői utasítást, az eljárásrendeket és a hatályos jogszabályokat is a rendelkezésünkre álló 

eszközök igénybevételével (lázmérő, COVID tesztek, maszkok, kesztyűk, lábzsákok, fertőtlenítő szerek) 

betartottuk. A maszkot is az éppen aktuális előírásoknak megfelelően használtuk az egymással és az 

ügyfelekkel való kapcsolattartás során, erre az ügyfeleket is folyamatosan felkértük. Fokozottan figyeltünk 

egyéb védőeszközök használatára is (pl. kézfertőtlenítő, kesztyű, lábzsák). Az ügyfelek fogadására szolgáló 

helyiségek, valamint a kilincsek rendszeres fertőtlenítése is biztosított volt. Az eljárásrendben foglaltakat 

szem előtt tartva az ügyfelekkel minimalizáltuk a személyes kapcsolattartást, és előtérbe helyeztük a 

telefonos és e-mailes kommunikációt. Az ügyfelek pozitívan fogadták, hogy ügyfélfogadásunkra nem kellett 

előzetesen időpontot foglalniuk. Az esetkonferenciát online tartottuk meg. Az ügyfelekkel való személyes 

kapcsolattartást az ügyfelek és a munkatársak megbetegedése, illetve kontakt személlyé válása is nehezítette. 

 

3. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (SZGYI-CSGYK) 

3.1. A szakmai egység feladata 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 

6. §-a értelmében a gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez, illetve ahhoz, hogy 

segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a 

fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló 

életvitelének megteremtéséhez.  

Ennek és a gyermekvédelem szakmai szempontjainak figyelembe vételével Szakmai Egységünk biztosítja a 

Soroksáron életvitelszerűen élő, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéssel 
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érintett gyermekek és családjaik ellátását, gondozását a Gyvt, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet (NM rendelet), a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által 

kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeikről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

előírásainak, valamint a szakmai szabályzók figyelembe vételével.  

 

A Gyvt 40/A. § (2) bekezdése értelmében a család- és gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak 

az e törvény 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási 

feladatain túl a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.  

 

Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzése vagy annak kialakulása esetén munkatársaink a szociális 

segítőmunka során elsődlegesen úgynevezett alapellátás keretei között teszik meg a szükséges lépéseket a 

megszüntetés érdekében.  

 

A szociális segítőmunka során az úgynevezett alapellátás keretei között ezen tevékenységet elsősorban a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői végzik, de azokban az estekben, ahol hatósági 

intézkedéssel érintett gyermek is él a családban, ott az esetmenedzserek alapellátási tevékenységet is 

ellátnak. 
 

Szakmai Egységünk szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat számára. 

 

3.2. A feladatellátásról számokban 

 

A család- és gyermekjóléti központ látja el a Gyvt. 40/A. §-a szerinti feladatokat. A szolgáltatások 

igénybevétele térítésmentes. Az önkéntes igénybevétel mellett hatóság is kötelezheti a családot 

együttműködésre.  

Központunk speciális szolgáltatásait 2021-ben 122 fő, a gyermekvédelmi hatósági tevékenységhez 

kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységet pedig 136 fő (nem halmozott adat) vette igénybe. A speciális 

szolgáltatásokat igénybe vevők száma jelentősen csökkent az előző évhez képest (2020-ban 198 fő), 

valamint az esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők száma is nagymértékű csökkenést mutat (2020-

ban 231 fő). 

 

Sor-

szám 
Igénybevétel módja Nem, életkor 

0–

2 

3–

5 

6–

13 

14–

17 

18–

24 

25–

34 

35–

49 

50–

61 62 éves és 

idősebb 

Összesen 

(a–i 

oszlopok) éves 

a b c d e f g h i j 

01 

Speciális szolgáltatást igénybe 

vevők (Gyvt. alapján) 

Férfi 

  

9 2 1 5 14 13 3 47 

02 Nő 

 

1 8 4 2 9 24 11 16 75 

03 Összesen 

 

1 17 6 3 14 38 24 19 122 

04 

Ebből (03-ból): szolgálat 

által továbbított/szolgálattól 

érkező 

  

1 

  

1 2 1 

 
5 

05 
Ebből (03-ból): jogerős 

hatósági intézkedéssel érintett  

  

3 1 

 

1 5 1 

 
11 

06 Jogerős hatósági intézkedésben Férfi 1 5 14 11 3 6 13 3 1 57 
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07 érintett, esetmenedzseri 

tevékenységet igénybe vevők  
Nő 6 9 12 6 7 9 25 4 1 79 

08 Összesen 7 14 26 17 10 15 38 7 2 136 

09 

Ebből (03-ból): szolgálat 

által továbbított/szolgálattól 

érkező 

 

2 3 3 1 3 3 1 
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Hatósági intézkedésben érintett, gondozott kiskorúak száma 

Minden gondozott kiskorú csak egyszer szerepel a táblázatban, vagy a december 31-i állapot szerint, vagy 

aszerint, hogy a tárgyévben megszűnt gondozásakor milyen ellátásba gondoztuk. 

Sor-

szám 
  

Védelembe vett 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe 

vett 

Utógondozás, 

szak-ellátásból 

kikerült 

Összesen: 

(a–d 

oszlopok) 

Ebből  

(e-ből):  

lány 

a b c d e f 

99 Összes érintett száma (fő) 26 4 31 4 65 36 

02 

Ebből  

(99-ből): 

 0–2 

éves 

2 1 4 

 

7 6 

03  3–5 4 

 

8 1 13 9 

04  6–13 8 2 14 1 25 12 

05 14–17 9 1 5 2 17 6 

06 18 – 3 

   

0 3 

07 Ebből (99-ből): lány 14 1 19 2 36 

 
08 

Ebből (99-ből): hátrányos helyzetűnek 

minősített 

    

10 

 
09 

Ebből (99-ből): halmozottan 

hátrányos helyzetűnek minősített 

    

24 

  

A gyermekvédelmi hatósági ügyekben a központ esetmenedzserei koordinálják és végzik a szociális 

segítőmunkát. A hatósági intézkedésben érintett kiskorúak száma 65 fő, ami csökkenést mutat a 2020-as 

évhez képest (103). Védelembe vételre több esetben is az 50 órát elérő igazolatlan iskolai hiányzás, valamint 

a szülők együttműködésének hiánya miatt került sor. A korábbi évekhez hasonlóan, a 2021-es év során is 

többször előfordult, hogy olyan család költözött a kerületbe, ahol a kiskorúak már védelembe voltak véve. 

Védelembe vételt követően az esetmenedzserek elkészítik a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási-

nevelési tervet. 

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek száma a 2020-as évhez képest jelentősen 

csökkent (73-ról 35-re). A nevelésben lévő gyermekek szüleinek többségével nehéz a rendszeres 

kapcsolattartás (az esetmenedzser kéréseit nem tartják be, vagy egyáltalán nem működnek együtt). Az 

említett szülők egy része hajléktalan életmódot folytat, gyakran változtatják lakhelyüket, a Család-és 

Gyermekjóléti Központ tájékoztatása nélkül költöznek el. A lakhelyváltozás miatt magas a fluktuáció a 

gondozott családok körében. 

A nevelésbe vétel felülvizsgálata előtt, az esetmenedzserek felkeresik a gyermekeket a gondozási helyükön, 

hogy tájékozódjanak a beilleszkedésükről. A nevelésbe vétel időtartama alatt az esetmenedzserek 

folyamatosan kapcsolatot tartanak elsősorban a szülőkkel, valamint a gyermekek gondozási helyével, a 

területi gyermekvédelmi szakszolgálattal és a gyermekvédelmi gyámmal. 

A hatósági intézkedéssel érintett esetek kapcsán jó munkakapcsolatot alakítottunk ki a kerületi Gyámügyi 

Osztállyal. 
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Az alábbi táblázat tartalmazza a tárgyévben hatósági intézkedésre tett új javaslatok számát (a felülvizsgálati 

javaslatok nélkül). 

Sorszám Hatósági intézkedés 

 Hatósági intézkedésre tett 

javaslatok száma (darab) 

(Halmozott adat) 

Hatóság 

kezdeményezésére 

nemleges javaslatok 
száma (db) 

összes 

javaslat 

száma 

ebből  

(a-ból): 

elutasított 

javaslatok 

száma 

ebből  

(a-ból): 

előző 

évről 

áthúzódó 

esetek 

száma  

összes 

nemleges 

javaslat 

száma 

ebből (d-

ből): 

hatóság 

mégis 

hatósági 

intézkedés 

melletti 

dönté-sének 

száma 

a b c d e 

01 Védelembe vétel 18 

 

3 13 

 02 Megelőző pártfogás 7 

 

3 5 

 03 Ideiglenes hatályú elhelyezés 1 

    04 Nevelésbe vétel 3 

    05 Családba fogadás 

     
06 

Harmadik személynél történő 

elhelyezés kezdeményezése 

     
07 

A gyermek gondozási helyének 

megváltoztatása 

     

08 

A gyermek után járó családi pótlék 

természetbeni formában történő 

nyújtása 

     99 Összesen (01–08 sorok összege) 29 

 

6 18 

  

A hatósági intézkedésre tett javaslatok száma változatlan maradt az előző évhez viszonyítva (2020-ban is 29 

javaslat volt). A fenti adatokból látszik, hogy a hatósági eljárások során számos esetben nem javasolták az 

esetmenedzserek a hatósági intézkedés elrendelését, mivel a veszélyeztetettség mértéke ezt nem indokolta.  

 

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységek száma: 

Tevékenység 

Hatósági 

intézkedésekhez 

kapcsolódó 

tevékenységek 

száma 

a 

Szociális segítő tevékenység 290 

Esetkonferencia szervezése, azon valón részvétel 1 

Esetkonzultáció 83 

Esetmegbeszélés 1 

Egyéni gondozási-nevelési terv készítése 6 

Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 16 

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 
nevelésbe vétel 

 védelembe vétel 7 

Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel 3 
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Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel 1 

Családlátogatás 235 

Környezettanulmány készítésében való közreműködés  

Környezettanulmány készítése önállóan 18 

Egyéb 240 

Összesen 900 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a családsegítőkhöz hasonlóan, a családokkal való 

kapcsolattartás jelentős részben a családok otthonában történik az esetmenedzserek esetében is. 

 

Speciális szolgáltatások 

Tevékenység típusa Tevékenységek 

száma 

Ellátottak száma (egy 

ellátott több sorban is 

megjelenik, de minden 

sorban csak egyszer) 

Jogi tanácsadás 61 56 

Pszichológiai tanácsadás 404 44 

Családterápia, családkonzultáció 15 15 

Hátralékkezelési tanácsadás (adósságkezelési 

tanácsadás, Hálózat Alapítvány támogatásában 

való közreműködés) 

 

43 
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Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 893 194 

Készenléti szolgálat 12  

Kapcsolattartási ügyelet 12 3 

Összesen 1.444 327 

 

 

Jogi és pszichológiai tanácsadás 

A Gyvt. alapján Központunk kötelező speciális feladatai közé tartozik a jogi és a pszichológiai tanácsadás 

biztosítása. A 2021-es év adatai alapján megállapítható, hogy a lakosság részéről továbbra is nagy igény 

mutatkozik ezekre a szolgáltatásokra.  

 

Hátralékkezelési tanácsadás 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet határozza 

meg az adósságkezelési települési támogatás igénybevételének rendjét, eljárási szabályait, valamint a 

hatósági eljárás és az ahhoz kapcsolódó adósságkezelési tanácsadás folyamatának összehangolását. 2021-

ben nem részesült senki támogatásban. 

 

A Hálózat Alapítvány támogatásához a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ közvetítésével lehet 

hozzájutni. A hátralékkal rendelkező ügyfeleink nagyobb számban veszik igénybe ezt a támogatási formát, 

ugyanis a támogatást igénybe vevő ügyfélnek, a szükséges önrész megfizetése mellett nem kell a havi 

lakásfenntartással kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítését igazolni. 

A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatásában 11 fő részesült, összesen 2.231.967 Ft támogatást 

kaptak. 

 

Készenléti szolgálat 

Nyitvatartási időn túl telefonos készenléti szolgálatot működtetünk a felmerülő krízishelyzetekben történő 

azonnali segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából. A készenlétben lévő munkatárs gyors 

segítséget nyújt telefonon vagy szükség esetén megfelelő segítséget mozgósít. 2021-ben 12 esetben érkezett 

hívás az ún. készenléti telefonunkra. A hívásokat, egy erre a célra kialakított adatlapon dokumentáljuk. A 

feladat biztosítása a Gyvt. alapján kötelező Központunk számára. 



 

22 

Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás (Gyvt. 40/A § szerint) 

A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más személy számára a 

találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszín biztosítása, továbbá a felügyelt kapcsolattartást 

elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakember biztosítása. A 

kapcsolattartásra minden páros hét pénteki és szombati napján biztosítunk lehetőséget: pénteken 13-16 óra 

között, szombaton 9-12 óra között. 2021-ben 7 alkalommal valósult meg kapcsolattartás. A feladat 

biztosítása a Gyvt. alapján kötelező Központunk számára. 

A kapcsolattartást megelőzően a résztvevők a szakmai protokoll szerint mediációs ülés keretében (ez 2021. 

évben 2 alkalommal volt, 2 család érintettségével) kell, hogy elfogadják a házirendet és részletes 

együttműködési megállapodást kell elfogadniuk. 

 

Mediáció (Szt. 64. § (4) c) szerint) 

Az Szt. 64. § (4) c) szerint családsegítés keretében biztosítani kell a szociális segítőmunkát, így a családban 

jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését. 

A közvetítés (mediáció) olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a 

vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a 

közvetítő) bevonása mellett, a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás 

létrehozása. A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása 

szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.  

A mediáció optimális, mindenki számára megfelelő megoldást kínál. A hatékonyabb hosszú távú hatása 

miatt inkább preferált, mint a bírósági eljárás. 

 

A szolgáltatást ügyfeleink önkéntesen veszik igénybe. 2021-ben 18 esetben volt mediációs ülés, amely 

tevékenység 8 főt érintett. 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás 

2018 szeptemberétől kötelező feladat az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás. Az óvodai és iskolai 

szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális 

segítőmunka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek 

családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, 

csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. 

A tevékenység biztosítására vonatkozó létszámelőírás: 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott 

gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskola szociális segítő, ez kerületünk esetében 3 fő óvodai és iskolai 

szociális segítőt jelent. A vonatkozó jogszabály alapján, a szolgáltatás ellátásáról megállapodást kellett 

kötnünk a köznevelési intézményekkel. Ezt megelőzően, a kerületi köznevelési intézmények vezetőivel 

felvettük a kapcsolatot, a szolgáltatás bevezetéséhez szükséges szükségletfelméréseket elvégeztük. 8 

köznevelési intézménnyel és fenntartóikkal kötöttünk együttműködési megállapodást.  

2 fő óvodai és iskolai szociális segítő szakemberrel biztosítottuk a szolgáltatást 2021-ben. Mind a 8 

intézményben volt a kollégáknak fix ügyfélfogadási ideje, mindkét szakember 4 intézményben biztosította a 

szolgáltatást.  

Nehezítette a feladat ellátását a fluktuáció, valamint időszakosan csak részlegesen tudtuk biztosítani 

szakember jelenlétét a közintézményben. 

 

Páneurópa Általános Iskola: 

2021-ben új óvodai és iskolai szociális segítő biztosította a szolgáltatást az iskolában. Az iskolával, a 

korábbi évhez hasonlóan kifejezetten jó volt az együttműködés. Munkatársunk részt vett 

nevelőtestületi értekezleten, jó kapcsolatot alakított ki az iskola szakembereivel. A járványügyi helyzet 

miatt csoportos foglalkozásokat nem tartott, az egyéni esetkezelés volt a jellemző tevékenységi forma. 

Az iskolában előforduló gyermekvédelmi ügyek: igazolatlan hiányzások, nagyszámú igazolt 

hiányzások, magatartásproblémák, fizikai, lelki, oktatási elhanyagolás, családon belüli bántalmazás. A 

pedagógusok több esetben felkeresték munkatársunkat a problémákkal kapcsolatban.  
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Fekete István Általános Iskola: 

Az iskolával szintén jó volt az együttműködés, a pedagógusok együttműködőek, segítőkészek, 

kezdeményezőek.  

Főbb tevékenységek:  

- konzultáció a pedagógusokkal folyamatban lévő ügyekről 

- segítségnyújtás pedagógiai vélemény készítésében, 

- tanácsadás pedagógusoknak, szülőknek, 

- jelzés megtételében közreműködés, 

- szülők tájékoztatása (főleg az igazolatlan mulasztás következményeiről). 

A leggyakoribb problémát a hiányzások jelentik, ezen kívül előfordultak magatartási problémák, 

elhanyagolás, családon belüli konfliktus, kapcsolattartási nehézségek.  

 

Török Flóris Általános Iskola: 

2021-ben óvodai és iskolai szociális segítő biztosította a szolgáltatást az iskolában. Az iskolában 

nyitottan állnak munkatársunkhoz, rendszeres a konzultáció. Gyermekvédelmi ügyek: nagyszámú 

igazolt hiányzás, igazolatlan hiányzások, magatartászavar, teljesítményzavar, gyermek intézménybe 

történő beilleszkedési nehézsége. 

 

Grassalkovich Antal Általános Iskola: 

Az együttműködés megfelelő az iskolával, a pedagógusok is segítőkészek, nyitottak. Munkatársunk 

tevékenységét hasznosnak tartják. Ebben az évben egyre többen keresték meg információt, tanácsot 

kérni, rendszeres volt a konzultáció a folyamatban lévő esetekről. A digitális oktatás idején, pedagógus 

kérésére telefonon segítséget biztosított azokban az esetekben, ahol online csatlakozási problémák 

merültek fel. 

Tevékenységek: 

- konzultáció folyamatban lévő ügyekről, 

- tájékoztatás szolgáltatások igénybevételéről (pl.: jogi, pszichológiai segítségnyújtás, pedagógiai 

szakszolgálat stb.), 

- tájékoztatás a gyermekvédelmi rendszer működéséről, 

- szülői tájékoztatás igazolatlan mulasztás következményeiről, 

- tanácsadás pedagógusoknak, szülőknek 

- óralátogatás, tanuló megfigyelése  

- tanulóval egyéni segítő beszélgetés 

A problémák típusát tekintve a hiányzás volt a leggyakoribb, ezenkívül előfordult magatartászavar, 

teljesítményzavar, gyermeknevelési probléma, érzelmi elhanyagolás, családon belüli konfliktus, 

életviteli probléma, taneszközök hiánya. 

 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola: 

2021-ben óvodai és iskolai szociális segítő biztosította a szolgáltatást az iskolában. A szülők több 

esetben is megkeresték munkatársunkat pályaválasztással, magatartási problémával és családon belüli 

konfliktussal kapcsolatban. Tanulói megkeresés is történt, pályaorientációs jellegű kérdésekben és 

családon belüli konfliktus miatt kértek segítséget. A pedagógusokkal való konzultáció is rendszeres 

volt. 

Tevékenységek: 

- konzultáció a pedagógusokkal folyamatban lévő ügyekről 

- egyéni segítő beszélgetés tanulóval, szülővel, 

- tanácsadás pedagógusoknak, szülőknek, 

- szülői tájékoztatás (főleg az igazolatlan mulasztás következményeiről), 

- pályaorientációs tevékenység,  

- az iskola által szervezett programok lebonyolításában való aktív részvétel. 
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A problémák típusát tekintve leggyakoribb a hiányzás volt, főleg ezzel kapcsolatos ügyekben kapott 

munkatársunk megkeresést. Ezen kívül előfordult elhanyagolás, bántalmazás, családon belüli 

konfliktus, taneszközök hiánya, magatartási probléma. 

 

I. sz. Összevont Óvoda: 

Az óvodával is jó együttműködést sikerült kialakítani. Munkatársunk igyekezett a tagóvodavezetőkkel, 

illetve a gyermekvédelmi ügyekkel megbízott óvodapedagógusokkal szorosabb munkakapcsolatot 

kialakítani, a személyes találkozókra sort keríteni. 

Tevékenységek: 

- konzultáció óvodapedagógusokkal a folyamatban lévő ügyekről, 

- információ nyújtása szülőknek a veszélyhelyzet idején (és azon kívül is), szociális rászorultság 

esetén kérhető támogatásokról, települési támogatásokról, 

- tájékoztatás nyújtása szülőnek az igazolatlan mulasztás következményeiről, 

- jelzés megtételében közreműködés, 

- gyermek megfigyelése csoportban (szülő kérésére). 

- A problémákat tekintve gyakori volt az óvodai mulasztás, ezen kívül előfordult magatartási 

probléma, elhanyagolás és családon belüli konfliktus.  

 

II. sz. Napsugár Óvoda: 

Az óvodával továbbra is nagyon jó az együttműködés, gyakori a konzultáció a folyamatban lévő közös 

ügyekről. A fogadóórákon jellemzően az óvodapedagógusok keresték munkatársunkat a problémás 

ügyekkel kapcsolatban, de szülői megkeresés is történt. 

 

III. sz. Összevont Óvoda: 

2021-ben új óvodai és iskolai szociális segítő biztosította a szolgáltatást az óvodában. A megkezdett jó 

együttműködés 2021-ben is folytatódott, rendszeres volt a konzultáció munkatársunk és a 

szakemberek között a folyamatban lévő, illetve felmerülő problémás ügyekben. 

 

Családterápia, családkonzultáció 

2019 októberétől biztosítjuk ezt a szolgáltatást. A családterapeuta szakember szolgáltatói szerződés 

keretében látja el feladatait hetente másfél órában. 2021-ben 8 fő vett részt családterápián, 

családkonzultáción összesen 15 alkalommal. 

 

A jelzőrendszer működtetése 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszert működtetünk. A jelzőrendszer 

tagjai jelzéssel élnek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés 

alapján személyesen felkeressük a segítségre szorulókat és írásos visszajelzést adunk a jelzést tevő számára. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelzőrendszer tagjaitól érkezett jelzések felosztását (a táblázat a család-és 

gyermekjóléti központ illetékességi körébe tartozó jelzéseket tartalmazza). 

Megnevezés 

0–17 évesekkel 

kapcsolatosan 

megküldött 

jelzések  

száma 

Nagykorú (18 

éves és idősebb) 

személyekkel 

kapcsolatosan 

megküldött 

jelzések száma 

a b 

Egészségügyi szolgáltató 
  

Ebből védőnői jelzés 
  

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók 10 
 

Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 
  

Átmeneti gondozást biztosítók 
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Köznevelési intézmény 9 
 

Rendőrség 4 
 

Ügyészség, bíróság 7 
 

Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi 

szervezet   

Önkormányzat, jegyző 20 2 

Járási hivatal gyámhivatala 
  

Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv   

Összesen 50 
 

A jelzésekkel érintett személyek száma 24 
 

 

Összesen tehát 50 jelzést kaptunk, ami lényegesen alacsonyabb az előző évekhez viszonyítva (2020-ban 102 

jelzés, 2019-ben 95 jelzés érkezett). 

A jelzések írásban érkeztek: levélben, jelzőlapon, e-mailben, telefonon. 

A kapott jelzéseket minden esetben kivizsgáltuk, a jelzést tevő felé írásban visszajeleztünk. 

 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai 

A jelzőrendszer erősségét a személyi kapcsolatok jelentik. A járványhelyzet, a fluktuáció, a szakember hiány 

nemcsak a szociális területen jelentősen gyengítette a jelzőrendszer hatékonyságát.  

Az elmúlt évhez (2020) képest is azt tapasztaltuk, hogy a jelzőrendszerünk hatékonysága visszaesett. 2021-

es évben (a járványhelyzet miatt) az éves jelzőrendszeri tanácskozást sem tudtuk megtartani.  

A jelzőrendszer működtetése kapcsán elsődleges cél a gyermekek védelme és jogaik érvényesülése, 

valamint a családok segítése, ezért fontos az együttműködés további mélyítése, a hatékonyabb 

információáramlás elősegítése a mindennapokban. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai:  

1. családi konfliktus 

2. elégtelen lakáskörülmények 

3. nevelési probléma 

4. tankötelezettség elmulasztása 

 

Jelzőrendszer működtetése keretében végzett tevékenységek 

- 2021-ben az éves szakmai tanácskozás a járványhelyzet miatt a tagok írásbeli beszámolói alapján 

valósult meg, az együttműködés megfelelő volt. Jó a kapcsolat a Család-és Gyermekjóléti Központ és a 

jelzőrendszeri tagok között, az információáramlás időben és kellő alapossággal történt. 

- Sajnos a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 2021-ben nem tudtunk szakmaközi 

megbeszéléseket, esetkonferenciákat tartani. 

- A jelzőrendszeri tagokkal az év során folyamatos volt a kapcsolattartás, a konkrét gyermekvédelmi 

ügyekben tartott esetmegbeszéléseken részt vettek, a korábbi jó együttműködést igyekeztünk fenntartani.  

 

Szakmai létszám 

A beszámolási időszakban két esetmenedzser, egy tanácsadó, egy szociális asszisztens és két óvodai és 

iskolai szociális segítő szakember látta el a központ feladatait. Ezen felül két szakember szolgáltatói 

szerződéssel látta el a családterápia, valamint a jogi tanácsadás feladatait.  

 

Egyéb tevékenységek 

 A járványügyi helyzethez alkalmazkodva Központunkban kötelező volt a maszk viselése, belépéskor 

testhőmérséklet-ellenőrzést végeztünk, a kézfertőtlenítési lehetőség biztosított volt. Az irodák, 

ügyfélfogadó helyiségek, kilincsek fertőtlenítését folyamatosan végeztük. Az ügyfelekkel történő 
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kapcsolattartás elsősorban telefonon valósult meg. Személyes találkozás csak indokolt esetben 

történt járványhelyzet idején. 

 A szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségének biztosítása érdekében szakmai továbbképzéseken 

vettek részt. 2 fő a „Magas kockázatú csoportok azonosítása a szenvedélybetegek területén”, 

valamint a „Korai kezelésbe vétel az addiktológiai problémával küzdők körében” elnevezésű 

képzéseken voltak jelen. További 2 fő a GYVR (gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai 

rendszer) felhasználásával kapcsolatos képzésen vett részt. 

 Terepgyakorlaton nem volt nálunk hallgató. 

 Önkéntes tevékenységet 1 fő álláskeresési tanácsadó végzett.  

 Klímák felszerelése megtörtént. 

 

 

 

4. GONDOZÓSZOLGÁLAT (SZGYI – GSZ) 
 

4.1. Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés 

 

4.1.1. Az egység feladatai 

 

A kerületben élő idős, beteg, szociálisan rászorult embereknek lehetőségük van a házi segítségnyújtás, mint 

szociális alapszolgáltatás igénybevételére, melynek keretében a gondozónő közreműködésével az igénybe 

vevő segítséget kap saját lakásán az életvitele fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben. Szakképzett, 

gyakorlott és megbízható gondozónők segítenek az alapvető gondozási és ápolási feladatok elvégzésében. 

Többek között: fürdetés, mosdatás, haj-, körömápolás, mobilizálás, ruházat rendben tartása, gyógyszerelés, 

gyógyszeríratás és kiváltás, étkezésnél segítségnyújtás, mosogatás, bevásárlás, pszichés gondozás, szociális 

ügyek intézése. A feladatokat a gondozottak önellátó képességeiknek megfelelően végezzük, azaz minél 

nagyobb a gondozási szükséglete, annál inkább szorul rá a személyi gondozásra. Azoknak a gondozottak, 

akik legfőképpen magas életkoruk és nem megromlott egészségi állapotuk, vagy csökkent erőnlétük miatt 

igénylik a segítségünket, szociális segítést, azaz bevásárlást, gyógyszerkiváltást, ügyintézést biztosítunk.  

2021. évünket is nagymértékben meghatározta a többhullámban érkező koronavírus-járvány. Egy 

gondozóink kivételével mindenki felvette a védőoltást. Gondozói feladatok biztonságos ellátásához 

folyamatosan biztosítottuk munkatársaink részére a megfelelő védőfelszerelést, illetve kéz és 

bőrfertőtlenítőt. Ebben az évben a szociális segítésben és személyi gondozásban részesülő ellátottak száma 

89 fővel emelkedett, ami 35,46 %-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Új felvétel 24 esetben történt, 

a megszűnések száma 26 volt, ami 136%-kal magasabb az előző évhez képest. A megszűnés oka jellemzően 

az elhalálozás és a bentlakásos intézménybe történő elhelyezés volt. A halálozás rendkívül magas száma is 

mutatja, hogy a koronavírus járvány az idős emberekre jelentett legnagyobb veszélyt. Éves szinten jelentős 

mértékben nőtt a személyi gondozást igénylők száma, és ezzel egyidejűleg a gondozási idő is.  

Kerületünk nagy területen helyezkedik el, nagy távolságok miatt a közlekedésre fordított idő továbbra is 

nagyon magas. Gondozóink a gondozottakhoz BKK járműveivel és gyalog közlekednek. 

 

Szociális étkeztetés keretében azon kerületi lakosok számára, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani szociális étkeztetés keretében legalább napi 

egyszeri meleg ételt biztosítunk heti 5, illetve 6 napon át.  

A fenntartó a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt-vel kötött – háromoldalú- vállalkozási szerződés alapján 

biztosítja az ételt az intézményen keresztül. Lehetőséget biztosítunk helyben fogyasztásra az idősek nappali 

ellátását igénybe vevő személyek részére, ezen kívül mindkét telephelyen elvitelre, illetve házhoz szállításra 

(2018-tól a Nyír utcai telephelyen történő ételkiszolgálás szünetel a lecsökkent igénylő személyek száma, 

valamint a konyhai dolgozók hiánya miatt). 
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A COVID-19 kapcsán 2020. március 11-én a veszélyhelyzet miatt elrendelt rendkívüli intézkedés 2021. 06. 

11. napjától aszerint változott, hogy az ételt ismét lehetett elvitellel és helyben fogyasztással biztosítanunk. 

Utóbbira azonban 2021. évben nem került sor, mivel az átmeneti gondozóházi ellátottak egészségének 

megóvása érdekében szüneteltettük a nappali ellátás szolgáltatást.  

Az étel házhoz szállítását 2021. évben is szerződéssel foglalkoztatott vállalkozóval oldottuk meg.  

A HACCP előírásokat Intézményünk betartotta, az ezzel járó adminisztrációs feladatok elvégzése 

megfelelően történt. 

 

4.1.2. A feladatellátásról számokban 

 

Házi segítségnyújtás adatai 

2021.év 

Szociális segítésben Személyi gondozásban Felvételek 

száma 

Megszűnések 

száma ellátottak 

száma (fő) 

segítési idő 

(óra) 

ellátottak 

száma (fő) 

gondozási 

idő (óra) 

január 5 12:30 21 316:10 3 2 

február 5 11:50 20 291:00 0 2 

március 4 12:30 18 302:50 1 2 

április 5 19:00 20 264:40 3 5 

május 5 16:05 21 274:20 3 1 

június 4 14:10 23 325:30 1 2 

július 4 14:25 24 356:10 3 1 

augusztus 4 10:55 28 369:50 3 2 

szeptember 4 13:30 30 392:20 3 1 

október 4 11:55 29 364:20 2 3 

november 4 14:15 27 320:15 0 2 

december 4 12:20 27 288:00 2 3 

 

 

Szociális étkeztetés adatai: 

2021.év 
Grassalkovich út Nyír utca Összesen 

fő adag fő adag fő adag 

január 36 647 8 131 44 778 

február 36 659 8 98 44 757 

március 38 780 8 124 46 904 

április 36 743 11 150 47 893 

május 35 703 10 145 45 848 

június 37 712 12 196 49 908 

július 31 611 12 240 43 851 

augusztus 29 556 11 197 40 753 

szeptember 30 565 13 233 43 798 

október 27 503 13 257 40 760 

november 28 539 12 244 40 783 

december 26 506 12 249 38 755 

összesen  7524  2264  9788 
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2021.év 
Házhozszállítás Helyben Elvitel 

fő adag fő adag fő adag 

január 33 622   11 206 

február 33 605   11 152 

március 35 736   11 220 

április 36 741   11 200 

május 36 696   11 200 

június 38 74   11 156 

július 36 751   6 100 

augusztus 32 658   6 95 

szeptember 35 713   7 85 

október 34 697   6 63 

november 34 677   6 106 

december 34 688   4 67 

összesen  8328    1650 

 

A hajléktalan ellátásban is részesülő étkezők száma a 2021. évben 2 fő volt.  

Az előző évhez képest csökkent az ellátást igénybe vevők száma és az adagszám, melynek oka lehet, hogy a 

lakosság körében kedvelt kifőzdék ismét kinyitottak, a kijárási korlátozások megszűntek, és a személyi 

térítési díjak összege gyakran a kifőzdék és ételfutár cégek által kínált menük árával voltak azonosak.   

2021. évben 33 új megállapodást kötöttünk. 41 esetben szűntettük meg a szolgáltatást, melyből 3 esetben 

intézményünk kezdeményezésére történt személyi térítési díj nemfizetése, illetve szociális rászorultság 

fennállásának megszűnése miatt. Ezen kívül a megszűnést bentlakásos intézménybe történő kerülés, 

elhalálozás indokolta vagy saját kérésre történt.     

Egyedülállósága, egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt 2021-ban 10 ellátást igénybe vevő nyújtott 

be méltánylási kérelmet. Azokat megvizsgálva minden esetben személyi térítési díj csökkentéséről született 

döntés. 5 ellátott estében a maximális három kategóriával, 4 ellátott esetében két kategóriával, és 1 ellátott 

esetében egy kategóriával csökkent a személyi térítési díj.  

2021. évben egy kérelem került elutasításra írásban, szociális rászorultság megállapításának hiánya miatt. 

 

 

4.2. Nappali ellátás – Idősek nappali ellátása 

 

4.2.1. Az egység feladata 

 

Az idősek nappali ellátása saját otthonukban élők számára biztosít lehetőséget napi társas kapcsolatok 

kialakítására, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátás heti 5 napon, 32 férőhelyen, szociális 

és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, illetve a 18. életévüket 

betöltött beteg személyek napközbeni ellátására szolgál.  

Célja és feladata a család gondoskodásának pótlása, testi, lelki állapotuk javítása, , szellemi és kulturális 

igényeik kielégítése.   

Az idősek nappali ellátása keretében, igény szerint napi kétszeri (tízórai, uzsonna) étkezést, ezen felül kérés 

esetén ebédet is biztosítunk helyben fogyasztással. Az étkezések nem kötelezőek, külön-külön is igénybe 

vehetők. 
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4.2.2. A feladatellátásról 

 

2021-ben, a szakosított ellátási formán kívül, működés szempontjából továbbra is ezen a területen volt 

leginkább érezhető a koronavírus-járvány hatása. 2020. március 16-tól szünetel a nappali ellátás szolgáltatás 

a gondozóházi ellátottak egészégének megóvása érdekében. Az ellátást igénybe vevőkkel telefonon tartottuk 

a kapcsolatot, valamint részükre felajánlottuk a vásárlás, ügyintézés és gyógyszerkiváltás lehetőségét is. 

Utóbbival senki nem kívánt élni, mert azokat a hozzátartozóik biztosították részükre. Hat ellátott közül 

hárman vették igénybe az étkezést házhozszállítással, egy ellátottunk jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban is részesült, a gyermekeikkel egy háztartásban élő két ellátottunk azonban semmilyen 

egyéb szolgáltatásra nem tartott igényt. Telefonon történő beszélgetések során igyekeztünk friss 

információkat nyújtani a járvánnyal kapcsolatban, felhívtuk a figyelmüket a betegség kialakulásának 

megelőzése érdekében betartandó higiénés szabályokra, a távolságtartás betartásának és a védőfelszerelések 

(szájmaszk, gumikesztyű) viselésének, a kézfertőtlenítő használatának és a védőoltások felvételének 

fontosságára, valamint igyekeztünk mentális támogatást is nyújtani részükre. 
 

 

4.3. Idősek Gondozóháza és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

4.3.1. Az egység feladatai 

 

Idősek Gondozóháza 

Az időskorúak átmeneti gondozóháza azokat a személyeket látja el, akiknek szociális helyzetében és/vagy 

egészségi állapotában bekövetkezett változás lehetetlenné teszi az önálló életvitelt. Gondozóházunk 10 

férőhellyel, az előírásnak megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel működik. A gondozási tevékenység 

folyamán olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során a gondozottak 

állapotuknak megfelelő egyéni bánásmódban részesülnek, illetve a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő 

testi és lelki funkcióik, lehetőség szerinti optimális helyreállítására kerül sor. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Az ellátást igénylő személy a segítségkérésre a házi gondozás ideje alatt és azon túl is, rövid időn belül a 

saját otthonában szakszerű ellátást kap. A segítségnyújtásnak időbeni korlátozása nincs, a nap 24 órájában 

folyamatosan végezzük. A feladatot végző szakembernek beosztás szerint rendelkezésre kell állnia. Célja a 

biztonság erősítése, súlyosabb helyzetek megelőzése, életminőség javítása. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás feladatait 1 fő gondozónő látja el, aki a szakfeladat 

adminisztrációja mellett napközben az ügyeleti feladatokat, riasztás esetén a helyszínre érkezést végzi. 

Munkaidőn túl és munkaszüneti napokon beosztás alapján, 3 gondozónő készenléti/ ügyeleti feladatot lát el. 

A központba beérkező segítségkérés fogadását, illetve ügyeletes riasztását, vagyis a diszpécseri feladatokat a 

Body Guard Kft. látja el. 

 

 

4.3.2. A feladatellátásról számokban 

 

Idősek Gondozóháza 

Az ápolási tevékenység végzésekor a gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a 

gondozóház keretein belül biztosítható egészségi állapot helyreállítását végezzük. 

 

Gondoskodunk az ellátás keretében: 

- 24 órás felügyeletről 

- napi négyszeri étkezésről 

- hiányzó ruházat esetén az évszaknak megfelelő ruházatról 

- mosásról, vasalásról 
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- rendszeres orvosi felügyelet keretében folyamatos orvosi ellátásról  

- mentálhigiénés ellátás során személyre szabott ellátásról 

- kulturális és szabadidős foglalkozások szervezéséről. 

 

Mindezek együttesen a biztonság érzetét keltik az itt élőkben, ami az életkor előrehaladtával kiemelten 

fontos szempont. Az időseink egy része a beköltözést lelkileg nehezen dolgozza fel, hiszen amellett, hogy a 

számukra megszokott és szeretett otthonukat ott kell hagyniuk, még úgy is érzik, hogy nincs helyük a 

családban, támasz nélkül maradnak. Ugyanakkor a többségük örül a lehetőségnek, hiszen a gondozóházban 

a napjaik tartalmasan, kiszámíthatóan, biztonságban telnek, és arra is lehetőségük nyílik, hogy hasonló korú 

és érdeklődésű emberekkel ismerkedjenek meg, kössenek egymással barátságot. 

A Covid-19 vírus hatása ebben az évben is itt volt legnagyobb mértékben érezhető. A látogatási, kijárási és 

felvételi tilalom az átoltottság következtében idővel enyhült. A testhőmérést, a szájmaszkviselést, az ajánlott 

távolságtartást a hatósági előírásoknak megfelelően egész évben alkalmaztuk és betartottuk. A bent élő 

idősek 2021. évben 3 oltást vettek fel, közülük senki nem fertőződött meg. Oltás nélkül 2 főt vettünk fel, 

akiket 10 napig izolációs szobában elkülönítettünk. A gondozóházban foglalkoztatottak közül ketten 2 oltást, 

négyen 3 oltást vettek fel. Új megállapodást 9 fővel kötöttünk, 3 fő kérte az ellátás meghosszabbítását, és 5 

fő esetében szűnt meg a szolgáltatás. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 3 Generációval az egészségért 

című projekt keretében augusztus és november között több alkalommal szervezett előadást és foglalkozást a 

gondozóházba, dietetikus, gyógytornász és pszichológus szakember bevonásával. Az előadások és 

foglalkozások prevenciós és egészségügyi ismeretek javítása céllal valósultak meg. Szeptember 30-án az 

Idősek Világnapját ismét zenés-táncos mulatsággal ünnepeltük. Hagyományos ünnepeink közül a 

karácsonyt, farsangot és húsvétot a járvány miatt szűk körben, kézműves foglalkozásokkal, beszélgetéssel, 

felolvasással töltöttük.  

 

Az ellátottak létszám adatai: 

Átmeneti 

Gondozóház 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó összesen 

Ellátottak 

száma hónap 

1-én 6 7 7 6 6 6 7 6 6 8 10 10 85 

Új felvétel 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 8 

Megszűnt 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

Étkezési 

napok száma 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Gondozási 

napok száma 200 196 191 180 186 190 208 186 200 310 300 310 2657 

kihasználtsá

g 65,75 64,44 62,8 59,18 61,15 62,47 68,39 61,15 65,75 100 100 100 72,79 

ellátottak 

száma (NŐ) 6 6 6 5 5 7 6 5 6 7 7 7 73 

ellátottak 

száma 

(FÉRFI) 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 21 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás adatai 

2021. év. 

„Kihelyezett 

készülékekkel bíró 

napok száma” 

Hónap napjainak 

száma 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató (kettő 

tizedes jegyre 

kerekítve) 

a b c = a / b 

Január 
665 31 21,45 

Február 
585 28 20,89 

Március 
589 31 19,00 

Április 
561 30 18,70 

Május 
635 31 20,48 

Június 
630 30 21,00 

Július 
697 31 22,48 

Augusztus 
682 31 22,00 

Szeptember 
660 30 22,00 

Október 
631 31 20,35 

November 
577 30 19,23 

December 
589 31 19,00 

Összesen: 
7501 365 20,55 

 

2021-ben 29 személy részesült ellátásban. Az új ellátásba kerülők közül 1 db készüléket idős házaspárnál, 6 

db készüléket  egyedül élő idős személynél helyeztünk el. Korcsoport szerint 2 fő 90 év feletti, 3 fő 80-89 év 

közötti, és 2 fő 70 év feletti idős nyújtott be kérelmet. 10 fő esetében megszűnt a szolgáltatás.  Továbbra is 

azt tapasztaljuk, hogy gyakran a hozzátartozók tartják fontosnak idős, általában egyedül élő szeretteiket 

biztonságban tudni a készülék használatával, az idősek részéről azonban nem minden esetben valósul meg a 

szolgáltatás igénybe vétele. Ennek legfőbb oka, hogy a lakásukba történő bejutáshoz kulcsot kell átadniuk. 

Bizalmatlanságuk érthető, hiszen életkorukból, egészségi és szellemi állapotukból fakadóan előfordul, hogy 

csalás vagy egyéb bűncselekmény áldozattává válnak. Szolgáltatásainkat a helyi televízióban és 

szórólapokon keresztül ismertettük és népszerűsítettük, bízva a helyi lakosság bizalmának elnyerésében.   

A szolgáltatásból való kikerülés legfőbb oka a bentlakásos intézménybe kerülés, elhalálozás, valamint saját 

kérésre történő megszűntetés. Utóbbit kórházba kerülés és a hozzátartozó szülői házba történő 

visszaköltözése indokolta.  

 

A következő táblázatban szereplő adatokból megállapítható, hogy az ellátásban részesülők száma azonos a 

tavalyi évhez képest, a segélyhívások száma azonban kis mértékben csökkent. 
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Éves segélyhívási összesítő: 

 

Az ellátást igénybe vevők szociális rászorultság szerinti megoszlása 

Szociális rászorultság oka / ellátás 

indoka 

Szociálisan rászorultak száma az elszámolási időszakban 

(fő) 

Egyedül élő 

65 év feletti személy  21 

65 év feletti súlyosan fogyatékos személy 0 

65 év feletti pszichiátriai beteg személy 0 

Egyedül élő összesen: 21 

Kétszemélyes háztartásban élő 

65 év feletti,  7 

65 év feletti súlyosan fogyatékos, 1 

65 év feletti pszichiátriai beteg személy 0 

Kétszemélyes háztartásban élő összesen 8 

Mindösszesen 

Szociálisan rászorult személyek száma: 29 

Szociálisan nem rászorultak száma: 0 

Az ellátást igénybevevők mindösszesen:  29 

 

Az összes ellátást igénybe vevők életkori megoszlása 

 65 év 

alatt 

65-69 

év 

70-74 

év 

75-79 

év 

80 év 

feletti 

Összesen 

Egyedül élő személy 0 0 1 4 16 21 

Kétszemélyes háztartásban élő 

személy 

1 1 0 1 5 8 

 

Az ellátásból történő kikerülés okai 

Az ellátásból történő kikerülés okai  

az elszámolási időszakban 

Ellátásból kikerült személyek száma (fő) 

elhalálozás 1 

bentlakásos intézménybe kerülés 5 

kórházba kerülés 0 

saját kérésre 4 

Törvényes képviselő kérésére 0 

Ellátásban 

részesülők 

száma (fő) 

Kihelyezett készülékek 

száma (db) 

Segélyhívások száma (db) 

Segítségnyújtást 

igénylő riasztás 

Téves 

riasztás 
Összesen 

29 23 13 32 45 
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alkalmatlanság a rendszer kezelésére 0 

egyéb (felsorolás): ................................................ 0 

Összesen: 10 

 

 

 

5. GAZDASÁGI SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS 

 

5.1. Az egység feladatai 

 

Az egység a pénzügyi, gazdasági adminisztrációs valamint technikai feladatokat látja el. 

Gondoskodik az oktatási-nevelési intézményekben a gyermekek és dolgozók közétkeztetésének 

biztosításáról (konyhai feladatok ellátása, gondoskodás az étkeztetés higiénés feltételeiről, pénzügyi-

gazdasági adminisztráció). 

A fenntartó által finanszírozott feladat a gyermekétkeztetés, amelyet 13 fő konyhai dolgozó, 2 fő gazdasági 

ügyintéző végez. 

A feladatellátás keretében kerül sor az étkeztetéshez kapcsolódó be és kimenő számlák kiállítására, a 

kapcsolódó normatíva igénylésére és elszámolására a kerületi iskolák (Grassalkovich Antal Általános Iskola, 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Páneurópa Általános Iskola, Fekete István Általános Iskola,), valamint a 

Házi Segítségnyújtás és a Nappali Ellátás keretében étkezők tekintetében.  

 

5.2. A feladatellátásról számokban 

 

Köznevelési intézmények étkeztetése 

Az iskolákban a háromszori étkezést igénybe vevő gyermekek létszáma 10 %-kal, az egyszeri étkezést 

igénybe vevő gyermekeké pedig 21 %-kal emelkedett. (pandémia) 

Az intézményi étkeztetést igénybe vevő gyermekek létszáma 2021. évben 15 %-kal, 92 fővel nőtt a 2020-as 

év adataihoz képest. 

 

Intézmény 

Gyermekétkeztetés alakulása - 2021 (fő) 

100%-os normatív 

kedvezményben 

részesülők száma 

50%-os normatív 

kedvezményben 

részesülők száma 

Normatív 

kedvezményben nem 

részesülők száma 

Étkezők összlétszáma 

háromszori 

étkezésben 

részesül 

csak 

ebédben 

részesül 

háromszori 

étkezésben 

részesül 

csak 

ebédben 

részesül 

háromszori 

étkezésben 

részesül 

csak 

ebédben 

részesül 

háromszori 

étkezésben 

részesül 

csak 

ebédben 

részesül 

Óvoda         

Általános Iskola 59 6 125 103 194 218 378 327 

Szakközépiskola         

Összesen 59 6 125 103 194 218 378 327 
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Intézmény 

Változás 2020-2021 

100%-os normatív 

kedvezményben 

részesülők száma 

50%-os normatív 

kedvezményben 

részesülők száma 

Normatív 

kedvezményben nem 

részesülők száma 

Étkezők összlétszáma 

háromszori 

étkezésben 

részesül 

csak 

ebédben 

részesül 

háromszori 

étkezésben 

részesül 

csak 

ebédben 

részesül 

háromszori 

étkezésben 

részesül 

csak 

ebédben 

részesül 

háromszori 

étkezésben 

részesül 

csak 

ebédben 

részesül 

Óvoda         

Általános Iskola 88% 120% 119% 132% 113% 116% 110% 121% 

Gimnázium   

 

          

 
Összesen 88% 120% 119% 132% 113% 116% 110% 121% 

 

 

 

 

V. SZAKMAI KÉPZÉSEK, KONFERENCIÁK 
 

Az intézmény szakmai tevékenységet ellátó munkatársait a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 1.§ (2) 

bekezdésének értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet nyilvántartásba vette, ezáltal a 

továbbképzési kötelezettségüknek a jogszabályokban előírt módon eleget kell tenniük. 

 

Bölcsőde 

A bölcsőde dolgozói folyamatosan folytatják, befejezik tanulmányaikat.  Fontosnak tartják a sokirányú 

képzést, amellyel a bölcsődében végzett munkájuk tökéletesedik. 

 

 1 fő kisgyermeknevelő Pannon Kincstár Oktatáson kisgyermeknevelő – gondozó végzettséget adó 

szakon júniusban sikeresen levizsgázott. 

 1 fő kisgyermeknevelő Best-Work Felnőtt képzés OKJ szakképzés kisgyermekgondozó-nevelőszakon  

júniusban sikeres vizsgát tett.  

 1 kisgyermeknevelő az Eszterházy Károly Egyetem kisgyermeknevelő BA levelező szak hallgatója. 

sikeres diplomavizsgát tett. 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

2021.07.01-től vált kötelezővé a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (a 

továbbiakban GyVR) használata. A GyVR működésével kapcsolatban szervezett képzésen több alkalommal 

vett részt családsegítő munkatárs, aki a kollégák munkáját is segíteni tudja a rendszer használatával 

kapcsolatban. Ezen kívül 1 fő családsegítő részt vett a szociális diagnózis alkalmazására vonatkozó 

érzékenyítő tréningen. 
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VI. ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI (KÜLSŐ, BELSŐ) 
 

SzGyI-re vonatkozó 

Dátum:   2021. szeptember 9-30. 

Ellenőrzést végző:  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Egysége 

Ellenőrzés típusa:  Szabályszerűségi ellenőrzés (2021 januárjától az ellenőrzés időpontjáig) 

Megállapítások:  A vizsgált dokumentumokhoz kapcsolódó megrendeléseken a pénzügyi ellenjegyzés 

több eseten is a kötelezettségvállalást követően történt meg. 

Megtett intézkedések: 2021.10.05. – intézkedési terv: A 2011. évi államháztartásról szóló CXCV törvény 

37.§ (1) bekezdése értelmében kötelezettséget vállalni csak a pénzügyi ellenjegyzés 

után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. Az intézmény a 

jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést. 

 

Bölcsőde 

Dátum:   2021. február 8. 

Ellenőrzést végző:  Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény 

és Talajvédelmi Főosztálya 

Ellenőrzés tárgya:  Élelmiszerhigiénia ellenőrzése (Bölcsődei főzőkonyha) 

Megállapítások:  Az ellenőrzés során fényképfelvételek készültek. Az egység általános higiéniai 

műszaki állapota megfelelő 

 Hiányosságok: A takarító szekrényben a felmosóknak nem felakasztva történt a 

tárolása. A főzőkonyha területére külön engedéllyel konyhakészen vihetnek csak be 

friss húst, mert nincs húselőkészítő. Javaslat új engedély kérése, valamint 

konyhatérben lévő kétmedencés mosogató, és a húsmosogató medence mellé egy 

munkapultot nevezzenek ki. A húselőkészítő eszközöket, edényeket és az üzemi 

edényeket a mosogató helyiségben időben elkülönítve mosogassák el. 

 

Dátum:   2021. február 17. 

Ellenőrzést végző:  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Ellenőrzés tárgya:  Szemle a 2021.02.08. napján történt ellenőrzés felülbírálása miatt 

Megállapítások:  Külön engedéllyel rendelkezik a főzőkonyha, új engedély kiadására nem került sor. 

Nem kell átalakítani a 2 medencés mosogatót és minden maradjon a régi előírásnak 

megfelelően. 

 

Dátum:   2021. február 17. 

Ellenőrzést végző:  Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály 

Ellenőrzés típusa:  Szemle 

Megállapítások:  Felmérésre került az épület állapota (csoportszobák, fürdőszobák, konyha, folyosók, 

öltöző, udvar) tisztasága, tárgyi és személyifeltételei. Ivóvíz tisztasága miatt kérdőív 

kitöltése megtörtént. HACCP, a dolgozók egészségügyi kiskönyve ellenőrzésre került. 

Az udvari játékok nem minden esetben a gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelőek. 
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Megtett intézkedések: Az udvari mászóka játékoknál a nagy rúd távolságok miatt a mászófelületek be lettek 

borítva. A 3. és 4. csoport udvarán a favonatok lejjebb lettek helyezve, az összekötő 

láncok el lettek távolítva. A homokozóban fa hajó árbócáról a fém távcső leszerelésre 

került. 

 

 

Gondozószolgálat 

Dátum:   2021. augusztus 11.  

Ellenőrzést végző:  Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala, Népegészségügyi Osztály 

Ellenőrzés tárgya:  Önkormányzati fenntartású intézmények ellenőrzése lakossági bejelentés alapján. 

Megállapítások:  A gondozottak részére akadálymentesített szociális helyiségek biztosítottak. A 

látogatók (ill. a nappali ellátást igénybe vevők) számára külön mellékhelyiség 

biztosított, melyben a szükséges felszerelések/eszközök biztosítottak. A helyiségek 

tiszták, takarítottak. A gondozottak ruháit fertőtlenítéses mosással tisztítják. Külön 

mosó helyiség biztosított. Takarításhoz tároló zárható. A konyhán külön takarító 

felszerelés használt. Rovar- és rágcsálóirtást a XXIII. kerületi Önkormányzat végezteti 

külső céggel.  

 

 

VII. A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 
 

 

7.1. Költségvetési bevételi adatok intézményi szinten összesítve 

 ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Előirányzat 

teljesítés 
Teljesítés 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 2 282 2 282 100,00% 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 - 

Intézményi működési bevételek 79 100 93 409 93 816 100,44% 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 

Költségvetési bevételek összesen 79 100 95 691 96 098 100,42% 

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 5 133 5 133 100,00% 

Központi irányítószervi támogatás 388 712 411 019 411 019 100,00% 

Finanszírozási bevételek összesen 388 712 416 152 416 152 100,00% 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 467 812 511 843 512 250 100,00% 

 

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata összesen: 467 812 ezer Ft volt, melyet a Képviselő testület általi 

előirányzat módosítások 9,4% %-kal emeltek meg. A bevételek 100,0 %-ban teljesültek.  

A bevételek döntő részét 80,2 %-át az irányító szervi támogatás képezte.  

Az intézményi működési bevételként az oktatási intézmények étkeztetése, a szociális étkeztetés, és 

idősgondozás ellátási díj bevételek lettek tervezve és azok teljesültek.  
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Ezeken túlmenően az Általános forgalmi adó visszatérítés, a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokból 

folyt be bevétel. 

 

Az előző évi maradvány igénybevétele 100,0%-ban teljesült. 

 

7.2. Költségvetési kiadási adatok intézményi szinten összesítve 

 ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Előirányzat 

teljesítés 
Teljesítés 

Személyi juttatások 219 363 262 949 262 944 100,00% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
49 192 50 951 50 933 99,00% 

Dologi kiadások 199 257 197 162 191 798 97,00% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 

Működési kiadások összesen 467 812 511 062 505 675 98,95% 

Beruházások 0 781  718 91,93% 

Felújítások 0 0 0 0 

Felhalmozási kiadások összesen:  0 781  718 91,93% 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 467 812 511 843 506 393 98,94% 

 

Az Intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az összes kiadások 2021. évi teljesítése 506 393 

ezer Ft-ban realizálódott, mely 98,94%. 

 

7.2.1. A személyi juttatások részletezése 
 ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Előirányzat 

teljesítés 
Teljesítés 

Törvény szerinti illetmények, munkabér 202 536 221 116 221 115 99,90% 

Normatív jutalmak 0 12 152 12 152 100,00% 

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 6 000 6 711 6 711 100,00% 

Jubileumi jutalom 2 669 6 387 6 385 99,90% 

Béren kívüli juttatások 0 6 402 6 402 100,00% 

Ruházati költségtérítés 3 158 2 733 2 733 100,00% 

Közlekedési költségtérítés 1 200 233 232 99,90% 

Egyéb költségtérítések 0 797 797 100,00% 

Szociális támogatások 0 250 250 100,00% 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 800 6 042 6 042 100,00% 
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Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját 

fogl. fiz. juttatás 
1 000 125 125 100,00% 

Egyéb külső személyi juttatások  0 0 0 0 

Személyi juttatások összesen 219 363 262 948 262 944 99,90% 

 

A személyi juttatások előirányzata az év során 20 %-kal növekedett, ezt a növekedést az alábbi tételek 

képezték: 

 2021. évi bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék 

 Közfoglalkoztatottak bére 

 jutalom, cafetéria juttatás, bankszámla költségtérítés 

 

A személyi juttatások 84 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok), míg 15,96 

%-át a nem rendszeres juttatások (normatív jutalom, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díjak, kereset 

kiegészítés, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz kapcsolódó kifizetések, valamint 

szociális juttatások), 0,04 %-ban a külső és belső megbízási díjak képezték. 

 

7.2.2. A munkaadókat terhelő járulékok részletezése 
     ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Előirányzat 

teljesítés 
Teljesítés 

Szociális hozzájárulási adó 37 992 44 560 44 559 99,99% 

Rehabilitációs hozzájárulás 4 700 4 350 4 347 99,93% 

Táppénz hozzájárulás 3 500 991 991 100,00% 

Munkáltatót terhelő szja 3 000 1 050 1 035 98,57% 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen 49 192 50 951 50 932 99,96% 

 

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének meghatározó részét: 87,48 %-át a szociális hozzájárulási 

adó képezte. A többi járulék mindösszesen 12,52 %-ot tett ki. 

 

7.2.3. A dologi kiadások részletezése 
 ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesített 

előirányzat 
Teljesítés 

Szakmai anyagok beszerzése 600 595 485 81,51% 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 10 000 10 563 9 440 89,36% 

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 110 3 610 3 495 96,81% 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 450 1 551 1 551 100,00% 

Közüzemi díjak 8 700 8 700 7 905 90,86% 

Vásárolt élelmezés 116 063 115 911 115 901 99,99% 

Bérleti és lízing díjak 700 700 525 75,00% 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 400 540 512 94,81% 

Közvetített szolgáltatások 2 100 2 210 2 210 100,00% 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 452 3 670 2 875 78,33% 

Egyéb szolgáltatások 8 520 8 520 7 217 84,70% 

Reklám-és propaganda kiadások 0 1 049 1 049 100,00% 

Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 
42 362 38 743 38 609 99,65% 
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Egyéb dologi kiadások 800 800 24 3,00% 

Dologi kiadások összesen 199 257 197 162 191 798 97,27% 

 

A dologi kiadások előirányzata az év folyamán 1,06 %-kal csökkent. 

A dologi kiadások teljesítési adatán belül a legnagyobb részarányt a vásárolt élelmezés képezi (60,42 %), 

további jelentősebb kiadásainkat az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagbeszerzések, a közüzemi díjak és az 

egyéb szolgáltatások díjai alkotják.  

A teljesítések során előirányzat túllépés nem történt.  

 

7.2.4. A felhalmozási kiadások részletezése 
 ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Előirányzat 

teljesítés 
Teljesítés 

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítés 0 59 58 98,30% 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 560 507 90,53% 

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 162 153 94,44% 

Beruházások összesen: 0 781 718 91,93% 

Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 0 0 0 

Felújítások összesen: 0 0 0 0 

Felhalmozás összesen: 0 781 718 91,93% 

 

 

 

 

 

IX. ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS 
 

Bölcsőde 

A pandémiás helyzet okozta nehézségek megterhelők voltak a munkatársak számára. A bölcsődés 

gyermekek szüleinek hozzáállása, megértése, a hozott szabályok betartása nagyban segítette munkánkat. 

A XXIII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai által nyújtott segítségek, együttműködések és 

fejlesztések nagy mértékben segítették szakmai munkánkat.  

2021. évben a bölcsődei felvételi várólistáról bizottsági döntés alapján (februárban, márciusban, áprilisban, 

májusban, szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben is) tudtunk újabb gyermekeket 

felvenni, így bölcsődénkben szinte egész évben zajlott a beszoktatás. 

Tervek: Terveink között szerepel a szülőkkel, gyerekekkel közös kreatív délutánok megszervezése (húsvét 

ill. karácsony előtt). 

Monitoring elégedettségi kérdőívet állítunk össze, amelyet a szülők anonim módon tölthetnek ki. A 

beérkezett kérdőívek kiértékelése a szülőjogi képviselőkkel, csoportvezetőkkel közösen történne meg, 

amelyek tapasztalatai alapján a felvetődött igényeket figyelembe véve alakíthatjuk a bölcsődei csoportok 

életét. 

Elengedhetetlen, hogy a bölcsődei udvar füvesítése megtörténjen, fontosnak tartjuk a csoportszobák 

korszerűsítését (padlózat és beltéri ajtók cseréje).  
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

A szolgáltatásainkat igénybe vevők száma emelkedett az előző évhez viszonyítva mind az egyszeri 

intézkedést igénylőket, mind az együttműködési megállapodás alapján együttműködőket tekintve. A 

járványügyi helyzet és a GyVR rendszer bevezetése is nagy kihívás elé állította munkatársainkat. Előző 

évhez képest eltolódás látszik a családon belül jelentkező zavarok tekintetében, amire igyekszünk 

szakszerűen reagálni. Az év során sikerült fenntartani a korábbi együttműködést a jelzőrendszeri tagokkal. A 

létszámhiány ellenére a jogszabályok által meghatározott feladatokat megfelelően elláttuk, a járványügyi 

helyzethez sikeresen alkalmazkodtunk, a munkafolyamatokat ezeknek megfelelően szerveztük, de 

folyamatosan fejlődünk. 

Tervek: 2022-ben a szakmai létszám további bővítésété tervezzük, a jelzőrendszer tagjaival való 

együttműködés további javítását tűzzük ki célul. Igyekszünk az ügyfelek, valamint a veszélyeztetett 

gyermekek szükségleteinek optimális kielégítését szolgáló szakma együttműködéseket tovább erősíteni a 

helyi és szakmai szervezetekkel. 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ  

A járványügyi helyzet nagy kihívás elé állította munkatársainkat. Az év során sikerült fenntartani a korábbi 

jó együttműködést a jelzőrendszeri tagokkal. A létszámhiány ellenére a jogszabályok által meghatározott 

feladatokat megfelelően elláttuk, a járványügyi helyzethez sikeresen alkalmazkodtunk, a 

munkafolyamatokat ezeknek megfelelően szerveztük. A különböző munkakörökben dolgozó munkavállalók 

hatékonyan működtek együtt, egymás munkáját segítették.  

 

Gondozószolgálat 

A pandémia ebben az évben is számos kihívás elé állította intézményünket, munkatársainkat és 

gondozottjainkat. Februárban az idősellátás területén dolgozók 1/3-a fertőződött meg koronavírustól, 

melynek következtében nagyon gyorsan kellett megoldást találnunk a több hétre szóló helyettesítésükre. (Az 

akkori szabályozás értelmében csak negatív teszt birtokában lehetett felvenni ismét a munkát.)  

Két munkatársunk kivételével minden dolgozó felvette a Covid-19 védőoltást, melyre intézményünkben a 

Fővárosi Oltási Munkacsoport közreműködésével került sor. Az év során több alkalommal történt dolgozók 

és lakók körében SARS-Co-V-2 antigén gyorsteszttel végzett szűrés. Házi segítségnyújtás keretében a 

gondozást kizárólag fertőzésmentes lakókörnyezetben végeztük, megelőzve a többi idős, krónikus 

betegségben szenvedő ellátott átfertőzését. A látogatási, intézmény elhagyási és felvételi korlátozások az év 

során többször változtak, melyeket folyamatosan figyelemmel kísértünk, ügyeltünk annak betartására és 

betartatására.  

 

 

Az Intézmény egészét érintő strukturális változásokat a munkatársak elfogadták, az intézményvezetői 

pályázatban megfogalmazott célokat megismerték, az új Szervezeti és Működési Szabályzat 2021. július 15-

i hatállyal bevezetésre került. 

A bölcsődei férőhelyek bővítése a Helyi Esélyegyenlőségi Programban is elfogadott megvalósítandó cél 

volt, ennek megfelelően a tárgyév végén pályázatot nyújtott be Soroksár Önkormányzata, hogy a kerület 

Újtelepi részére egy 56 fős, 4 csoportos bölcsőde épülhessen. A pályázatban a szakmai (személyi és tárgyi) 

feltételek meghatározásában szakembereink részt vettek. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egységeink 

ügyfélfogadási ideje megváltozott, tágítottuk az ügyfelek számára elérhető ügyeleti időt. 

A jövőben az Idősek Nappali Ellátásában megjelenő idősek számának növelése fontos feladat, hogy a 

betérőknek hasznos időtöltést tudjunk biztosítani. A Gondozóházban való elhelyezése a nappali ellátásnak 

okoz némi problémát az idősklub működtetésében, így el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a két 

szolgáltatást elválasztani egymástól térben (hiszen a Gondozóház társalgója nyújtja az idősklub életterét és a 

pandémiás időszakban a látogatási tilalom az idősklub elől is elzárta – az ugyan erősen korlátozott – 

lehetőséget is). 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunk igénybe vevőinek számának megnövelése is célunk, a 

kihelyezhető készülékek lehetőség szerinti teljes körű igénybevételére törekszünk.  
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A szolgáltatások népszerűsítését megkezdtük, szórólapot készítettünk, ezen felül a helyi újságban 

cikksorozatban mutatjuk be az egyes szakmai egységeink tevékenységét. 

 

 

 

Budapest, 2022. május 31. 
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