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BUDAPEST F6VAROS XVI. KEROLETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Kdsz lt a Pol
Ktszitette: B

garmester 2020. mdjus 27-re tervezett hatdrozatdnak meghozatala cA$db6l
rticher Zs6ka intdzmdnyi referens

Trirgr: Atfog6 drtdkel6s a Budapest F<ivriros XVI.
keriileti Onkormiinyzat 2}lg. 6vi
gyermekj6l6ti ds gyermekvddelmi
feladatainak etLit,is6r6l

Tisztelt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Eg6szs6giiryi 6s Szocirilis bizotts{gi tag!
Tisztelt Kiiznevel6si, Kulturitis, Sport, Ifjris69- 6s Gyermekv6delmi bizottsigi tag!

A gyermekek v6delm6r6l ds a gyrimiigyi igazgatdsr6l szol6 1997.6vi XXXL torvdny 96. g (6)
bekezdesdben foglaltak szerint :

,'(6) A telepilldsi \nkormdnyzat ds az dllam fenntart1i feladarainak ellatasdra a
Kormdny rendeletdben kijelolt szerv a gyermekj6l1ti ds gtermekvddelmi feladolainak
elldtdsdr4l minden iv mdjus il-iig - a kiilt;n jogszabdlyban meghatarozott
Iartalommal - dtfog6 drtikelist kdszit. Az drtdketdst - teteptildsi dnkarmdiyzat esetdn
a kdpviselS+estiilet dltali megtdrg)aldst k0vet6en meg kell kaldeni a
gtdmhatdsdgnak. A gdmhat\sdg az drtdkelds kizhezvdteldt6l szdmitou harminc
napon bel l javaslattal dlhet o telepiilisi r)nkormdnyzat, illetve az dllam fenntart1i
felodatainak elldtdsdra a Kormdny rendeletdben kijelalt szerv feld, amely hanan
napon belril drdemben megvizsgalja a gtdmhat,stig javaslatait ds alldsfoglaldsdr'l,
i ntdz kedd s drdl t dj d kozt atj a. "

A Budapest Fovriros XVI. kertileti Onkorm funyzat a fenti jogszabrilyi kdtelezettsdgnek eleget
tdve iddn is elkeszitette az elmrilt dvre vonalkoz6, a gyermekj6ldti ds gyermekvddelmi
feladatok ell6tris6r6l sz6l6 rirfog6 6rtdkel6st (1. sz. mell6klet).

Tekintettel arra, hogy a gyamhat6siig a korribbi 6vek ritlog6 6rt6kel6seit etfogadta, a 2019.
6vrol szol6 drtdkel6s is a korribbiakhoz hasonl6 alapoka 6pitve kdsztilt, a gyermek-
vddelemben drintett int6zmdnyek, irodrik, szervezetek bevoniis6val.
Az itrfog6 drtdkelds nagy mennyis6gri adatot rartalmaz az ell6tottaka, az igdnybevdtelekre
vonatkoz6an. Ezen informrici6k tdbbs6ge a2015,2016.,2017.,2018. 6s 2019.6vi adatokkal
egytitt jelenik meg a tdbk2atokban az dsszehasonlithat6s6g 6rdekdben.

Kdrem a tisztelt Kdpvisel6, tovebba a tisztelt bizottsrigi tag asszonyt/urat, hogy az
Eloterjesztdsben szerepl<i hatiirozati javaslatot 2020. miius 25-6n 12 ririie ig6ny szerint
6szrev6telezni ds vdlem6nyet a kovacs ter l6.hu e-mail cimre megkiildeni sziveskedjen.
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HATAROZATI JAVASLAT:

Budapest, 2020. m6jus 13.

T<irv6nyessdgi szempontb6l megfelelo:

Budapest F6vriLros XVI. kertileti Onkormri,nyzat

Polgdrmestere - a katasztr6favddelemr<il 6s a hozzA

kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositris6r6l sz6l6 2011. 6vi

CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjan - tgy
hatarozott, hogy:

elfogadja az El6terjesztds l. sz6mri melldkletdt kdpezo 6ttbg6

ert6kel6st a Budapest F6vtfuos XVI. keriileti Onkorminyzat
2019. 6vi gyermekj6l6ti ds gyermekv6delmi feladatainak

el tritasrir6 t .

A Polg6rmester az Atfog6 drtdkeldst megktildi a Budapest

F<iviiros KormriLnyhivatata GyriLrniigyi 6s Igazs6giigyi

F6osztrilyanak.

Hat6rid6: 2020. mrijus 3l .

Felel6s: Kovrics Pdter polgiirmester

,J -,t- Ll
Acs Anik6

alpolg6rmester

kgg"s"
jegyzo

r Ervin

V6lem It bizottezesrc
Eg6szs6giigri 6s Szocirllis Bizottsdg'
XOrnen"teii, Kulturilis, Sport, Ifjrisfg- 6s Gyermekv6delmi Bizottsrig

Mell6kletek:
-..==-..--1. .r. ."ll6klet: Atfog6 drt6ket6s a Budapest F6viiros XVI. keriileti onkorm6nyzat 2019.

6vi gyermekj6l6ti 6s gyermekvddelmi feladatainak ell6tasdr6l

2. sz. mell6klet: Tartatmi kdvetelmdnyek a telepiit6si SnkormiiLnyzat 6s a megyei

kirendelts6g szam6ra, a Gyvt. 96. $-rimak (6) bekezd6s6ben el6irt 6tfog6 drt6kel6s

elkdszitds6hez
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l. A TELEptJLTS tnuocn,irlal nnurar6r

Budapest XVI
alibbiak:

keriiletdnek, a n6pessdg megoszlisiira vonatkoz6 demogr6fiai mutat6i az

l. sz. ti$lizat: A lak6n6pessdg sz6mrinak v6ltozrisa

Megnevez6s
Teriilet kml 33,52

Lak6n6pess6g (fo)

2015 73 254
2016. 73 622
2017. 14 t09
20r8.
2019 74 110

Lakstriisig (lb/km2)

2015 2 185

2 t96
20t7. 22n
201 8 2 213
2019. 2 211

fletkor Alland6 n6pess6g

2015 2016 2017 2018 2019
0- I 659 597 6tg 565 547

| -4 2 860 2 910 2 874 2 8't2 2 733
5 - t4 1 748 7 933 8 220 8 307 8 {18
15 - 18 2 558 2 593 2 676 2 798 2 884
19 - 34 t2 595 t2 393 ll 812 ll5{{
35-59 27 43t 27 383 27 534 26 854 26 993
60-x 18 785 l9 018 20011 t9 926

Osszesen 72 636 73 239 73 04s

Fo r r ds : N i pe s s i g- ny i lv dntar t 6

3. sz, tAbliaat: A telepiiles lak6n6pesseg6nek korcsoportonk6nti megoszl6sa

tiletkor
Lak6n6pess6g

20t6 2017 2018 2019

0- I 660 608 614 567

1-4 2 953 2 989 2 950 2 949 2 836

5-14 7 126 7 957 8 233 8 343 8 463

t5 - l8 2 560 2 625 2 693 2 820 2 895

l9-34 t3 177 t2 966 t2 8t I t2 484 12 235

35-59 27 421 27 481 2'7 644 27 034 27 174

60-x l8 757 l8 990 l9 154 l9 990 l9 940

Osszesen 73 251 73 622 7{ 109 74190 74 ll0
F orr ds : N i pe s s i g- ny i lvdnt ar t 6

*Lak6n6pess6g: A gyermekj6ldti, gyermekv6delmi munka szempontj6b6l nemcsak az

iilland6 bejelentett lakhellyel rendelkez6k szirna, hanem a keriiletben tart6zkod6k szima is

fontos.

2

74 190

2.0t6.

Forrds : Nd pe s sd g- ny i lvdntartd

2. sz. tAbliu;at: A telepiil6s lakosainak korcsoport szerinti megoszl6sa

l2 108

r9 208

72 827 13 219

2015

5'70



4. sz. tirbltaat: A telepUlds 0 - 25 6ves lak6ndpess6gdnek dvenkenti megoszlisa 2019. dvben

Eletkor Osszesen
0- I 567

I -2 593
2-3 699
3 -4 695
4-5 849
5-6 8ll
6-7 780

7 -8 883

8-9 850
9 - l0 779
l0 - I r 882
ll-12 912
t2-t3 850

13 - t4 883
l4 - r5 833
l5 - t6 761

738
r7- t8 696
r8- 19 700
19 -20 719
20 -21 680
2t -22 715

22 -23 719
23 -24 754
24 -25 693

Fo r rds : Nd pe ssd g- ny i lvdntar t 6

A gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi munka szempontjrib6l nemcsak a kiskoruak szrima
ldnyeges, hanem a 25 6vesn6l fiatalabb korosZ6lyd is, a tihliu,at ez€rt tartalmazza ezer,
adatsorokat. Az adatok a potencielis ig6nybevev<ii kdr nagysrigrinak alapjriul szolgrilnak.

.,
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2. Az OxxonMANvz.q,r Alrl.r, xvu.lrorr rtNzsrl-r, tenunszEtrrxl
rllArAsox srzrosirAsA,

A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyrimiigyi igazgatdsr6l sz,6l6 1997 . 6vi XXXI. t6rvdny (a
toviibbiakban: Gyrt.). ds a Budapest F6vilros XVI. kertileti Onkormri,nyzat szoci6lis 6s

gyermekvddelmi teleptil6si tdmogatrisokr6l sz6l6 l/2015. (ll. 23.) dnkormdnyzati rendelete (a
tovrlbbiakban: Rendelet) hatArozta meg a 2019. 6vre nyrljtott p6nzbeli ds term6szetbeni

tifunogatesokat.

2. l. A GvERMEKVLD ELMT TORvENyB EN szABi LyozoT-t ELDirisoK

A Gyrt. vonatkoz6 rendelkez6sei a 2019. janudr I . napj6t6l hat6lyos szrivege szerint:

Re nlszeres glterme kvidelmi kedveand ny

,,19,0 (1) A rendszeres gtermekvidelmi kedvezmdnyre val6jogosuhsdg megillapittisdnak cdlja annak
igazoldsa, hogt a gtermek szocidlis helyzete alapjdn jogosult
a) a 2l/8. S-ban meghatdrozoll inglenes vagt kedvezminyes intdzmdnyi gtermekitkeztetdsnek 6s - ha
megfelel a 2l/C. $-ban foglalr felrirelebrek - a sziinidei gtermekdtkeztetdsnek
b1 a 20/A. $-ban meghatdrozott pinzbeli tdmogatdsnak,
c) az e tdrvdnyben is mds jogszabdlyban meghatdrozott egtdb kedvezminyeknek
az igdnybevitelire.
(la) A rendszeres gtermekvddelni kedvezmtnyre jogosult gtermek utdn a gtermek csalddbafogad6
gtdmjdul kirendelt hozzdtartozi kiegdszitd pdnzbeli elldtdsra jogosult, ha
a) a g)ermek tartbdra karcles, is
b) nyugelldrdsban, korhatdr eldtti elldtdsban, szolgdlati jdrand6sdgban, tdncmftviszeri
iletjdraddkban, dtmeneti banyd,szjdradikban, megvdltozott munkakdpessigff szemdlyek elldtdsaiban,
iddskorink jdraddlaiban vagt olyan elld,tdsban rdszesiil, amely a nyugdijszerfr rendszeres szocidlis
elldtdsok eme16sdr6l sz6l6 jogszabdly hatdlya ald tartozik.
(2) A gtdmhatdsdg megdllapitja a gtermek rendszeres gtermekvddelmi kedvezminyre val6
jogosultsdgdt, amennyiben a gtermeket gondoz6 csalddban az egt fdre iutd havi jdvedelem dsszege

nem haladja meg
a) az iregsigi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszegdnek (a tovdbbiakban: az dregsigi nyagdij
legkisebb dsszege) a 14S%-tit, ha
aa) a gtermeket egtediildlli sziill vagt mas brvinyes kipvisel6 gondozza,

ab) a g)ermek tartdsan beteg, illene s lyosan fogtatdkos, vagt
ac) a nagtkorird vdlt gtermek megfelel a 20. S Q) bekezddsdben foglalt feltdteleknek;
b) az \regsdgi nyugdij legkisebb dsszegdnek 135%-dt az a) pont ald nem tortozi esetben,

feltdve, hogt a vagtoni helyzet vizsgilata sordn az eg fdre jut6 vagton irtdke nem haladja meg

kiildn-k ldn vag egtilttesen a (7) bekezddsben meghatdrozott irtiket.
(3) Az egt f6re jurd jlvedelem megdllapitdsdndl a I 3 l. $ (2) bekezddsdr kzll alkalmazni. Ett6l eltdrni
akkor lehet, ha ajavedelmi viszonyokban igazolhati ok miatl tartds romld's vdlelmezhet6.

(4) A (2) bekezddsben meghatdrozott dsszeg szdmitdsdndl - a kdrelem beny jtdsdnak iddpontjdban '
k6zds haztartasban dl6 kdzeli hozzdtartozdhlnt (gondozd csalddkint) kell figtelembe venni az egt
lahisban eg) tt lak6, ott bejelentett lokdhellyel vagt tmt6zkodasi hellyel rendelkezd

a) sziildt, a sziili hazastdrsdt vagy dleudrsdt,
b) 20 dvesnilfiatalabb, 6ndll6 keresettel nem rendelkez6 gtermekel,
c) 23 dvesnil fiatalabb, Andll' keresetlel nem rendelkezd, a nappali oktatds munkarendje szerint

tanulmdnyokat folytat6 gye rme ke t,

d) 25 ivesndl fiatatabb, dndltd keresettel nem rendelkez1, fels1olaafisi intdzminy nappali tagozatdn

tanulmdnyokat folytatd g1/e rme ke I,

e) korhatdrra val6 tekintet ndlk l a tart6san betegis afogntikos gtermeket,
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fl az a)-e) pontokba nem lartoz6, a Ptk. csolddjogra irdnyad| szabdlyai atapjdn a sziil| vagt
fuizastdrsa dltal eltartott rokonl.
(5) A (1) bekezdis alkalmozdsdban sz 16 alatt a csalddbafogad1 gtdmot kelt irteni, ha a
csalddbafogad6 gdm a gdmsdga ald helyeze gtermek tartasdra kiiteles.
(6) A vagloni helyzel vizsglilata kiterjed a (1) bekezddsben meghatdrozotr kbzAs hriztartd,sban il6
kbze I i hozzdtartoz\ k vagtondra.
(7) Vagton olatt azt a hasznosithat6 ingdtlant, jdrm vet, tovdbbd vagtoni 4rtikfr jogot kell irteni,
amelytek egt fdre jutd drtike a gterneket gondoz1 csalddban
a) ktil6n-kiild'n szdmina az dregsdgi nyugdij legkisebb dsszeginek hiszszorosdt, vagt
b) eg) tl szdmitva az Aregsdgi nyugd| bgkisebb 1sszeginek hetvenszeresdt
meghaladja, azzal, hogt nem mindsiil vagtonnak az az ingatlan, amelyben a sziil1 vagl a tartdsra
kArcles mds tdrvdnyes kipviselS dlentirclszeiien lakik, az a vagoni drtdk jog, amely az dltaluk lakott
ingatlanon dll fenn, tovdbbd a mozgaskorldtozoltsdgra vag) tafl6s betegsdgre tekintettel fenntorlou
gdpjdrm .

(8) A gdmhat6sdg a rendszeres gtermekvddelmi kedvezminyre vald jogosultsdg megdllapitasdra
irdnyul6 kirelmet elutasitja, ha a (1) bekezdisben megjeldll szemdlyek egl fiesen vag) ktiltin-kiilAn a
(7) bekezdisben meghatdrozott 6rtik vagtonnal rendelkeznek.
(9) Nem dllapithati meg rendszeres gtermekvidelmi kedvezminyre val6 jogosultsdg, illetdleg a
megdllapitott jogosultsdgot meg kell sziintetni, ha a gtermek lart6zkoddsi joga megsz nt vag,
t art 6 z kodds i j ogAn ak gta kor I ds dv o I fe I hago t t.

20. $ (l) A feltirelek fenndlldsa esetdn a pgdmhar6sdg egt dv iddtartamra, de leg;feljebb
a) a (2) bekezdis a) pon|a szerinti esetben a nag)konhd vdlt gtermek 23. |letivdnek bebltisiig,
b) a (2) bekezdis b) pontja szerinti eserben a noglkorivd vdlt gtermek 25. dletivinek bebltisdig
megillapitja a gtermek, nagtkortivd vdlt gnrmek rendszeres gtermekvddelmi kedvezminyre vald
jogosulrsdgdt.
(2) Az egtdb jogosultsdgi feltitelek fenndlldsa esetin nag*or vd vdldsa utdn is jogosult a gtermek a
rendszeres gterme kvdde lmi kedvezmdnyre, ha
a) nappali ohatds munkarendje szerint tanulmdnyokat folytat ds 23. iletdvit mig nem filfitte be,

vag
b) felsifokri okatdsi intdzmdny nappali tagozatdn tanul ds a 25. dletdvdt m4g nem toltdtte be,

ds a nagtkorivd v<ildsdt megeldzd mdsodik h6nap elsd napja, valamint a nagtkorriuti vdldsdt
megel6z6 nap k1zAfii iddszakban legaldbb egt napig rendszeres gtermekvddelmi kedvezmdrryre vol
jogosult.
(3) A rendszeres gtermekvidelmi kedvezminyre val6 jogosultsdgot, idedroe a 19. $ (la) bekezdis
szerinti kiegdszit6 pdnzbeli elldtdsra va16 jogosultsdgot is, a gtdmhatdsdg - hivatalb6l vagt kirelemre
- feli.ilvizsgdlja, ha a megdllapItott jogosultsdg iddtartama alatt a jogosuhsdgi leltdtelekben vdhoztis
kdvetkezett be.
(1) A rendszeres ggtermekvidelmi kedvezminyre val6 jogosultsdg
a) megsziinik az ( l) bekezddshen meghafirozoll id6tartam leteltivel,
b) megsziinletisre keriil, ha
ba) a (3) bekezdis szerinti leliilvizsgdlot azzal az eredminnyel zdrul, hogt a jogosultsdgi feltdtelek
nem dllnakfenn, vagt
bb) a gtermek gtermekvidelmi szakelldtdsba kernl.
20/A. S (l) A gfimhat6sdg annak a gtermelorck, Jiatal feln1ttnek, akinek rendszeres gtermekvidelmi
kedvez mdnyre val6 j ogosultsdga
a) a tdrgydv augusztus 1-jinfenndll, a tdrgftv augusztus hdnapjdra tekintettel,

b) a tdrgydv november 1-jin fenndll, a tdrggtdv november h6napjdra tekintettel
alapdsszegfr pdnzbeli tdmogatdst folyosit, feltive, hogt a gtermek, fatal felndu az a) is b) pont
szerinti iddpontban a gtdmhat6sdg hatdrozata alapjdn nem min1siil a 67/A. $-ban foglaltak szerint
hdtrdnyos vagt halmozottan hdtrdnyos helyzet nek.
(2) A gtdmhat1sdg annak a gtermeknek, fiatal felndttnek, akinek a 67/A. $ szerinti hdtrdnyos vag)
halmozottan hdtrdnyos helyzete is rendszeres gtermekvidelni kedvezmdnyre val6 jogosultsdga a
gfim hatdsdg hatdrozata alapj dn
a) a tdrgydv augusztus I -jin fenndll, o tdrgftv augusztus hdnapjdra lekintettel,
b) a tdrgtdv november l -jin fenndll, a ldrgtiv november hdnapjdra tekintettel
emelt asszegi pdnzbeli tdmogatast folydsit.

)



(3) Az (l) 6s (2) bekezdis szerinti tdmogalds eselenkinti ,sszegdrdl az Orszdggfflds a kazponti
kdlrsigvetisr6l sz6l6 Omdny elfogaddsdval egtidej leg ddnt. r
20/8. S (1)-(2)
(3) A kiegiszitd pdnzbeli elldtas havi osszege - gtermekenkdnt - az dregsdgi nyugdij mindenkori
I egkis e b b dssze gd ne k 2 2 szdzald ka.
(4) A gtdmhatdsdg annak a csalddbafogad6 gdmkint kirendelt hozzdtartozdnak, akinek kiegiszitd
pinz be I i e I ldtcisra val 6 jogosultsdga
a) a tdrgtdv augusztus |-jdn fenndll, a tdrg)ev augusztus h6napjdban - az augusztus h napra jdr6
kiegdszitd pdnzbeli elkitds dsszege mellett -,
b) a tdrgftv november l-jdn fenndll, a tdrgtdv november h1napjdban - a november h6napra jdr6
kiegisziti pdnzbeli elldtds i;sszege nellett -
pdrltkot folydsit.
(5) A (1) bekezdis szerinti p6tlik esetenkinti dsszege 2006. ivben gtermekenktnt 7500 forint. A 2006.
ive-t kijvet6en a pdtldk i)sszegtinek emeldsirdl az Orszdggt lis a ko sdgvetisrdl sz6l6 t1rvdny
e lfogaddsdval egtidejfileg ddnr. *
(6) Ha a kiegiszird pdnzbeli elldtdst vigleges dAnftssel negdltapirotrdk, az
a) a kirelem beny jtdsdtil eseddkes azzal, hogt ha a kirelmet
aa) a tdrgthanap tizendtddikeig nytijtofidk be, a tdmogatds leljes 

^sszegit,ab) a tdrgth6nap tizendtiidikdt k,vetden ny jtottdk be, a tdmogatds btvin szdzaldkit:
b) a hivatalb6li eljdrds meginduldsdnak napjdt\l esedikes azzal, hogt ha a hivatalb li eljdrds
ba) a rdrgthdnap tizendtddikdig megindult, a tdmogatds teljes asszegdt,
bb) o tdrg,,honap tizendtddikdt kbvetden indult meg, a t(imogatds titven szrizaldluit
kell kifzeni.
(7) Ha a kiegiszit1 pdnzbeli elldtdsra val6 jogosultsdg megsz nik, az a jogosultsdg megsz n,lsinek
hdnapjdig esedikes azzal, hogt ha a megszfrnds
a) a tdrgth6nap tizenAbdikeig k1vetkezik be, a tdmogotds dtuen szdzaldt<dt,
b) a tdrgthdnap tizendtddiket kdvetden kdvetkezik be, a ldmogotds leljes 6sszeg(:t
kell kiJizeni. "

5. sz. titbliaat: Gyermekv6delmi tiimogat6sok - rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdny

Megnevez6s
Rendsze res gyermekv6delmi kedvezm6ny

2016 2017 2019
ElozS 6v dec. 3 l-6n tiimogat6sban
r6szestil6k sziima 532 438 332 203

Tdrgydv
lolyamrin

me96llapitott elletesok szima 438 319 267 158
megsz[int 532 145 272 203

Tdrgy6v dec. 3 J -6n
tdmogatisban rdszestilok

szanla

,138 266 193 158

T6mogatrist k6r6
szem6lyek 372 281 218 163

Elutasitott szem6lyek 30 47 20 t5 5
Tiimogat6sra felhaszn6lt dsszeg 5 000 4 000 3 412 2 699 2109

Forras : Polgdrmesteri H ivqtal Szocidlis Irodq

A tiimogatilsok leltdtelrendszer6t a C1.r.t. konkrdtan szabalyozza, igy a kerelmek esetleges
elutasit6srinak indoka a jogszabrilyban meghatdrozott feltetelek hirinya. A szrimokb6l l6tszik,
hogy a tiiLrnogatiist k6ro szemdlyek sziima 6vr<il 6vre cs6kken.

6

2015 2018

266

ts9
JJJ

J):

439



6. sz. tAbltrzat: TdLrgydv december h6 folyamrin tiimogatrisban r6szesitett gyermekek 6s
fiatal felnottek sziima kor szerint

(* 25. iletdvit mdg nen tdlrd e be.)
f orrds: Polgdrmesteri Hivqtal Szocidlis
lrodq

7 . sz. tirbl zat: Trirgydv december h6 folyamrin tiimogal6sban rdszesiilo csal6dok szdrna
2015- 6vben

Forrds: Polgdrmesteri Hivqtal Szocidlis lrodq

8. sz. ttrbliuat: Trirgydv december h6 folyamiin t6mogat6sban reszestil<i csalddok szirna
2016. dvben

7

0-66v 7 -146v 15-186v Osszes

Rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny

Gyermekek szAmal2|l5 ll4 24t 60 23 438

Ebbol tart6san beteg vagy fogyatdkos 5 17 ) 0 74

Gvermekek szAmzl2ll6 66 9 240

Ebbol tart6san beteg vagy fogyat6kos 3 t3 J 0 19

Cyermekek szima/Zl1'7 82 l8 262

Ebbol tart6san beteg vagy fogyatdkos 4 4 0 t7

Gyermekek sz6ma,/201 8 31 108 41 I 193

Ebb6l tanosan beteg vagy fogyat6kos I J 1 0 ll

Gvermekek sz6ma./2019 3l 86 36 5 158

Ebb6l tart6san beteg vagy
fogyat6kos

J 5 2 l0

Megnevez6s
I 2 4 vagy 5 6 vagy ttibb

Osszes
gyermekes csalidok sz6ma

Rendszeres gyermekvr,idelmi kedvezm6ny
Csaliidok s:aima il6 88 39 l0 l

Ebbol: egyedtil 6ll6 sziil<i 58 35 2 0 103

Megnevez6s
I 2 3 ,l vagy 5 6 vag.v ttibb

6sszes
gyermekes csalidok szima

Rendszcres gyermekv6d elmi kedvezm6nv
Csal6dok szima 89 57 26 ll r86

Ebbol: egyedtil 6l16 sziilo 29 6 "1 I 88

F orras : P olgdr m es ter i H iv otal Szoc idl is lroda

19-*6v

120 45

59 t03

I

0

3

8

.+8



Megnevez6s
I 2 3 ,l vagy 5 6 vaqy ttibb

Osszes
gyermckes csalidok szima

Rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny
Csal6dok szdma 10 ,13 1.1 8 I 1.16

Ebb5l: egyedti I ril16 sziilo 3l t8 6
,)

0 57

9. sz. tAblir,at: Trirgydv december h6 folyamrin tiimogatrisban rdszestil6 csaledok sziima
2017. 6vben

Forrds: Polgdrmesteri Hivqtal Szocidlis lrodq

Forrds: Polgdrmesteri Hivatql Szocidlis lroda

11. sz. titblir:at: Trirgydv december h6 folyamiin tdmogatdsban rdszestil6 csal6dok szfuna

20l9.6vben

Megnevez6s
I .l vag-'- 5 6 vaqy tiibb

6sszes
g] €rmekes csal6dok szima

Rendszeres gye rmekv6dclmi kedvezm6ny

Csaliidok sz6ma 35 32 t0 5 2 84

Ebbol: egyednl ril16 sziilo l8 8 5
,)

0 JJ

12. sz. tabliaat: Trirgydv december h6 folyaman elletasban reszesitettek egy fiire jut6 csaledi

jdvedelme a jogosultseg megallapitAsakor

Megnevez6s
I 2 l 4 vagv 5 6 vagy tiibb

Osszes
gyermekes csalidok szima

Rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny
Csal6dok szrima 52 26 6

,) l18
E bbol: egyedtil til16 sziilo 23 l4 6 I 0 44

N

0a

Egy f6re jut6 jtivedelem

Az oregs6gi nyugdij legkisebb

ttsszegenek feldt nem dri el

Az oregsegi nyugdij legkisebb

osszegdnek fele, illetve anndl

tobb, de nem dri el az dregsegi

nyugdil legkisebb atsszegdt

Az oregsdgi nyugdij legkisebb

Osszeget eldri, illetve meghaladja,

de annak 130%-et illetve l407oAt

nem haladja meg, 2018. 01.01.+61

l35o/o,145o/o

2015 2016 20 t7 20 t8 2019 2015 20 t7 20 t8 2019 20t5 2016 20t7 2018

Rendszeres
gyermek-
vedelmi
kedvezmCny

29 l8 l3 t2 lt 224 1',7 0 132 9l 63 185 tt7 90 8'l

8

10. sz. tthllzal: Targy6v december h6 folyamrin t6mogatrlsban r6szestil6 csal6dok sz6rna

2018.6vben

2 3

32

2016 2019

142



2.2. ONxiNr viLL,qu tLtirisor

Ikersziil6si timogatisk6nt meg{llapithat6 rendkiviili telepiil6si tdmogatis

ll.s

Ikersziilisi tdmogatdsl lehet megdllapitani annak a sz l6neh okinek iker gtermekei sz lettek.
Az ikzrsziilisi tdmogatdsl a g)ermekek 6 hdnapos kordig lehet iginyelni.

A rdmogatds dsszege gtermekenhlnt egtszeri 50.000,- Ft, mely k ldnds mdltdnylas esetdn,

fokozott ripolrlst igdnyl6 gtermek esetdben csakidonkint egszeri 50.000,- Ft-tal kiegeszithet6.
A kirelemhez melldkelni kell:

d) a gyermekek sz lettsi anyakdnyvi kiyonatdnak mdsolatd4
b) k ldnds ndltdnylds esetin orvosi igazolast a gtermek dllapotdrdl, a fokozou

dpolds szi.ikst gessd gd ne k indo klasdt fe I ti n rc ne. "

,,(1)
(2)
(3)

A tdmogatris 2007. j anu6r 1-j6t6t keriilt bevezer6sre, dnkdnt v6llalt feladatkdnt. C6lja
ikersztilds esetdn a csalild anyagi terheinek enyhit6se, mivel ikrek sziilet6se eset6n mind a
tennival6k, mind az anyagi kiad6sok tribbszdrdsen jelentkeznek. 2015-t6l az ellirtirs bekertilt a
rendkfvtili teleptildsi tdmogat6sok k<irdbe. Az ellit6st 2014-ben l2 csakid, 2015-ben l7
csalrid. 2016-ban l0 csal6d. 2017-ben 1l csal6d,2018-ban 7 csakid 6s 2019-ben 7 csakid
vette ig6nybe.

Srilyosan fogyat6kosok 6s tart6san betegek t6mogatisa c6ljrib6l foly6sithat6 teleptl6si t6mogatis
A Rendelet szerint:

,,(1) Ha a gtermekel nevel6 mindkit sz 16 s lyosan fopyatdkos, ds a csalddban az egt f6re jut6
jdvedelem nem haladjo meg a nyugdijminimum 200 o%-dt, a csalddban nevelkedd gtermekek
uldn havonta gtermekenkint a nyugdijminimum 30 %-dt lehet tdmogatdskdnt a sziil1 rdszdre

foly6sirani.
(2) Amennyiben a csalddban nevelkedd gernek(ek) s lyosan fogatikos(ak) vag) tart1san

beteg(ek), is a csalddban az eggt fdre jutd jdvedelem nem haladja meg a nyagdijminimum 200
ol-rit, s lyosan fogtatikos vagt tartdsan beleg g)ermekenlcinl hqvonla a nyugdijminimum 30
94-dt lehet tdmogatfukdfi a brvdnyes kipvise16 rdszire folydsitani.

(3) A s lyosan fogat4kosok ds tart6son betegek tdmogatdsdra val6 jogosultsdg feltiteleinek
fenntilldsdt a PoIgdrmester dvente feI lvizsgdlja.

(4) A kdrelemhez melldkelni kell a 16. S (l) bekezdisiben meghafirozottakon ril --a silyos
fogtatdkosstig vagt a tartds betegsdg tinyit igazol6 okiratot. "

A tAmogaust az onkofininyzat dnkdnt vdllalt feladatk6nt nytijtja, elonyben reszesitve ez eltal
a rossz szoci6lis helyzetben ldv6 csaliidok kdztil azokat, ahol a gyermek sfilyosan fogyat6kos
vagy tart6san beteg, vagy a gyermeket nevel6 mindk6t sziil6 stlyosan fogyatdkos. 2015.

dvben havonta dtlagosan 35 f<i, 201 6-ban 28 fo.20l7-ben 26 f6, 2018-ban pedig 22 fo,2019-
ben 2l 1'o rdszestilt e tamogatAsi fbrmriban.

Triboroz6si hozzij6rul6sk6nt meg6llapithat6 rendkiviili telepiil6si tdmogatds

A Rendelet szerint:
12.s

,,(1) Evente egt alkalommal tdborozasi hozzdjdruldsban rdszesithet6 az a gtermek, aki tdborozas
risznevdje is csalddjdban az egy f6re jut6 havi jdvedelen a nyugdijmininrum 150 %-dt nem

7.$

9

A Rendelet szerint:



(2)

(3)

(4)

haladja meg.
A hozzdjdrulds asszege a tdboroxis kdltsigeinek fele, mdltdnyossdgb l eldrheti annak reljes
dsszegdl, de nem haladhatja meg a nyugdijminimum 100 %_dt.

Tdboroztki hozzdjdru\fu kizdrhlag belf1Itti rdborozds c6ljrira ny jthar6.
A kdrelemhez - a 16. g (l) - bekezddsiben foglaltakon tirmenien - igazordst keT melikerni a
tdborozd,s helyd16l, id1pontjdrdt ds kAlrsigir\l.,'

A uiborozisi hozzAjard s esetdben t6bbnyire az iskokikkal iill kapcsolatban a Szoci6lis Irod4
hiszen 6k szervezik a kiil6nf6le erdei iskol6kat, nydri triborokat, izabadid6s elfoglaltsrigokat.
Feltdtleniil sziiks6ges ez az ell tasi forma, mivel sok csal6dnak - anyagi helyiete mlatt -nincs lehet6sdge nyaralni, igy ezek a t6borok jelentik a gyermekek rd 

"rir"--egyetlen 
tidiil€si

lehetcisdget. A tiimogatiis 6vente egy alkalommal kdrher6 belft,ldi tribona. Taborozisi
hozzAjArul{s cimen 2016-ban 57 f6,2017-ben 54 fo,20l8-ban 50 f6, 2019-ben 32 f<i rdszdre
utaltak ki tAmogatest.

Narycsal6dosok tankiin)rytdmogatisak6nt megdllapithat6 rendkiviili telepiit6si
tdmogatds

A Rendelet szerint:
13.s

"(l) Az l. S (5) bekezddsdben meghatdrozott fiatatfetndna nnivenktnt eg)szer tankary/vttlmogatds
illeti meg, amennyiben nagrcsalddban 61, is fets1foki okatdsi intdzminy nappili tagoiatdn
elsd diploma megszendsddrt tanulmdnyokat folytat.

@ A tankdnyvtdmogatas t)sszege tanul1nkdnt a nyugdijmininum 70 g6-a. "

A nagycsalridosok tankdnyrtrimo gallstra azon fiatal felnottek jogosultak, akik nagycsaliidban
6lnek, nappali tagozaton fets6fokri iskolai tanulmriLnyokat folytatnak, ds els6 diplom6jukat
szerzik. Osszege a nyugdijminimumhoz k6t6tt. E t6mogat6si io..u nagy segits6get jelent a
csalridoknak, hisz a fels6oktat6si beiskokizris jelent<is kiadasokkal jdr. 2015-ben 29 f6, z0l6-
ban 27 fo,20l7-ben 38 f6, 2018-ban 321o,2019-ben 27 f<i rdszesiilt ebben a t{imogatiisban.

13. sz. tttblizat: 2017. 6vben egy6b gyermekvddelmi trimogat6sban rdszesiil6k

Megnevez6s Timogatisban r6szesitett
szem6lyck szima

Felhasznilt iisszeg

Ikersziildsi temogates tl l t50
Stlyosan foryat6kosok
tart6san betegek t6mogat6sa t

CS 26 2 653

T6boro zd,si hozzijirulis 54 8r8
1'ankonyvtiimogatris 38 758
xf6/hd Forras: Polgdrmesteri Hivatal Szocitilis lroda

14. sz. tibliuat:2018. 6vben egydb gyermekvddelmi tdmogatdsban r6szestil6k

Megnevez6s Timogatdsban r6szesitett
szem6lyek sz6ma

Felhasznilt iisszeg

lkersziildsi temogat6s 7 750
Srilyosan fogyat6kosok 6s tart6san
betegek tdmogat6sa *

11 2 201

Tiboroz6si hozziij iiru liis 50 869
Tank<inyvt6mogat6s )-: 619
*f5/h6

l0

Forrds : Polgdrmesreri H ivatql S.ocidlis lroda



Egy6b, nem a gyermekv6delmi tdrv6nyben szabllyozott elletAsok a szoci6lis igazgat6sr6l 6s
szociiilis elkitrisokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrvdny (a tovdbbiakban: Szt.), alapjrin nyujthatok. E
jogszabrily nem kilejezetlen gyermekek szitmira nytijr eltdtrist, de bizonyos esetekben
kedvezmdnyeket biztosft a gyermekekre tekintettel. Ezek az akibbiak:

15. sz. tAbliu:at:2019. 6vben egydb gyermekvddelmi trimogat6sban rdszesiil6k

Megnevez6s Timogatrisban r6szesitett
szcm6lyek sz6ma

Felhasznilt iisszeg

Ikersziil6si tiimo 7 700
Stlyosan fogyatdkosok 6s tart6san

t5mo 2t I 348

): 691
Tankiin () t6s 27 539

rf6/h6 Forr ds ; P ol gdrm ester i H iv at al Szoc idl is l roda

A triblizatban 6sszefoglalt tiimogatiisi formrii<at az dnkormiinyzat dnkdnt vdllalt feladatk6nt,
saj 6t forrdsb6l nyrij tj a.

A uiLrnogatottak krir6ben a legjellemz6bb jdvedelmi sdv az dregsdgi ny:gdij legkisebb
dsszege (28.500.- Fyftta6) kdriili egy ftire jut6 j6vedelem, valamint az 6regs6gi nyugdij
135%-t, 145%-t meg nem halad6 jdvedelem.

2.3. A GrERMEKvEDELMr TORVENrBEN NEM szABilyozorr Elr_,irisoK

Gyermekck otthon gondozrisi dija

"3E, S (l) Gyermekek otthongondozasi dijdrajogosuh az a vir szerinti vag OrAkbefogadd szijl6 (ezen
alcim vonatkozdsdban a tovdbbiokban egiitt: sziil6), aki
a) a s lyos fogtatdkossdgibdl eredden 1nelldtdsra kdptelen vdr szerinti vagt dr1kbe fogadott
gtermekdrdl (ezen alcim vonotkozdsdban a vdr szerinli 6s az drdkbe fogadott g/ermek a tovdbbiokban
egtiilt: g)ermek), vag)
b) a tart6s betegsdgdbdl eredden 6nelldtasra keptelen gtermekirdl
gondoskodik. "

Apol6si dij

,,40. $Az dpoldsi dij a tartdsan gondozdsra szorul6 szemily ouhoni dpoldlsdt elldtf nagkor
hozzdtartoz6 riszdre biztositott anyagi hozzdjarulas.
11. $ (t) ipoltisi dijru jogosulr a hozzdtarrozd [Ptk. S; t. S (t) bekezdds 2. pont], tovdbbd az (1a) 6s
(l b) bekezddsben meghatdrozolt szemAly, ha
a) dlland6 is tartds tipoldsra, gondozdsra szorul6
aa) s lyosan fogtatikos, vagt
ab) tmtdsan beteg 18 iv alaui szemdly otthoni gondozasdt, dpolasdt vigzi, ds b) az a) pont szerint
dpoh szemdlyre tekintettel a gtermelcek otthongondozasi dijdra vol6 jogosultsdga neki vagt
hozzdtartozijdnak nem dll fenn.

ll

betegek
T6borozisi hozziiir ul its



Ktizgy6gyelLit:is

,,49. S(l) A kdzg6gelldtas a szocidlisan rdszoruh szemily rdszdre az egiszsdgi dllapota
megdrzisthez ds helyredllitfudhoz kapcsol6d6 kiaddsainak cstikkentdse drdekiben biztositott
hozztij tirulds .. . .

50. $ (l) Alanyi jogcimen jogosuh kdzgt6gtelldtdsra
a) az dtmeneti gondozdsban riszesiild, [s a neveldsbe vett kiskont:

h) az, aki, vagt aki unin sziillje vagt eltartdja magasabb dsszeg csalddi pdtldkban rdszesiil."

Az ripokisi dij, valamit a kdzgy6gyell6tris meg6llapitrisrira 20'13. janu{ir l-t61, a gyermekek
otthongondozAsi dijriLnak meg6llapf trisrira 2019. janu6r I +ol a Korm:inyhivatal jogosult.
Mindkdt ellAtasi forma az egdszsdgkiirosod6sb6l fakad6 neh6zsegekben segit. Az dpol6si dij a
hozzAtartoz6 j6vedelem-kies6s6t hivarott p6tolni, a kdzgy6gyelkitris a gy6gyszerkiadrisok
csdkkentdsdre szol giil.

Az dnkormrinyzat az Szt. fenti k6t ell6t6san kivtil, dnkdnt vrillalt feladatkdnt srllyos
fogyatdkos vagy tart6s beteg gyermek esetdn a stlyosan fogyat6kosok 6s tart6san betegek
temogat6sa c6lj6b6l foly6sithat6 teleptil6si tiirnogat6ssal, illetve a magas gy6gyszerkdlts6gek
oken megftdlt telepiil6si tdmogatdssal igyekszik segiteni a csaladok helyzetdt.

2.4. Gym-tttxzrKEZTETES MEGzLD{S4NAK MoDJAt, KEDVEZMLNrET

A gyermekek napkdzbeni ellatdsa (bdlcs6de) eset6ben 6tkezdsi 6s egy6b t6rit6si dtakat a
szoci6lis szolgiiltatiisokr6l, a szem6lyes gondoskodris keretdbe ta(oz6 gyermekj6l6ti
alapelkit6sok6l ds a szoci6lpolitikai kerekasztalr6l sz6l6 9/2010. (l[. 29.) dnkorm6nyzati
rendelet szab6ly ozta a2019. dvben az aliibbiak szerint:

A912010. (lll. 29.) dnkorm6nyzati rendelet 3. sziim[ melldklete:

,,Biilcs6dei ell6tis 6s szolgiltatisok szem6lyi t6rit6si dijai
B

I Szem6lvi t6rit6si dii
2 Gyermekitkeaet6s 630 Ft/f6lnap
3 Gondoz6s 165 Ft/f6lnap

1 Gyermekitkeztetds 6s gondoz6s egytitt 795 Ftlttlnap
5 Nytjtott nyitva tart6s eset6n vacsora 200 Ft/f6lnap

6 Nytjtott nyitva tartis I 080 FUtira

1 Idoszakos gyermekfeliigyelet 300 Ft/6ra

Baba-mama muzsika 500 Ft/alkalom

9 Sz6raz s6 terdpia 500 FValkalom

10. J6tikos gyermek torna 300 Fl/alkalont

It. Otthoni gyermekgondozis o) az elso gyennek ut6n a fizet6sre kdtelezett
nett6 jovedelmenek l0%-a 5 Ft-ra kerekitve b)

minden toviibbi gyermek ut6n az a) pontban
meghaterozott Osszeg 20%o-a, 5 Ft-ra kerekitve

12. Fej lodisvizs96lat, tandcsad6s

t2

8.

3 000 Ft/alkalom



13. Egy6ni komplex fej lesztds 3 000 Ft/alkalom
t{. Kiscsoportos komplex kdpessigfej lesads 8 000 Fr,l alkalom"

A szemdlyi tdritdsi dij m6rs6kl6s6nek lehet6sdge:

,'8, S (6) Ha a bdlcsddei elldttis kapcsdn iginybe vett gtermekdtkeztetisdrt ds / vagt gondozdsdrt

Jizetendd szemdlyi tiritisi dij megfizetdse a kdtelezett ds csalddja megilhetdsdt, ldtfenntatdsdt
veszilyezteli, a vesz|lyeztelettsdg mirtikitdl figgden - az intizmdnynezet1 vdleminydnek kikirdse
mellell - a Polgirmester a szemilyi tdritdsi dij 1sszegdt kiilAniisen kit bdlcsddei elldtott pyermek
eserin annak legfeljebb 50 %-dig csdkkentheti."

A kriznevel6si intdzmdnyekben az ltkezesi tdritdsi dijat 2019. 6vben, a Budapest Fovaros
XVI. keriileti Onkormdnyzat tulajdonrlban 6116 k6znevel6si int6zmdnyekben alkalmazand6
dtkez6si t6ritdsi dijakr6l sz6l6 312017. (111.27.) dnkorm6nyzati rendelete tartalmazta, az
al6bbiak szerint:

Az 6tkez6si t6rit6si dij

,,2. $ A Budapest Fdvdros XV|. kertileri Onkormdnyzat tulajdondban dll6 krizneveldsi
intizminyekben az intizminyi ldritisi dij o szolgiltatdk dltal szerzdddsben biztosltott nyersonyagdr
AFA-val nbvelt Asszegdndl kisebb dsszegben keriil megdllapittisra. A szemdlyi tdritdsi dij az
intizmdnytipustdl figgden az aldbbiak szerint ker l megdllapitdsra:

a) Ovodai elldtds
aa) napi hdromszori itkezis 155 Ft
ab) napi ketszeri dtkezis 385 Ft
ac) csak ebdd 320 Ft
b) iiltatdnos iskolai elldtas
ba) napi hdromszori dtkezds 605 Ft
bb) csak ebid 390 Ft
c) Szerb Antal Gimndzium
ca) ebid 390 Fr. "

Az igdnybe veheto kedvezm6nyek a kdznevel6si int6zmdnyek esetdben a Gyvt. eltal
biztositottak.

Gyermekdtkeztelis

"21. S (1) Termiszetbeni elldtdskint a gtermek iletkordnak meglfele16 gyermekdtkeztetist kell
biztositoni a gtermeket gondozd sz 16, ldrvinyes kdpviseli vagt neveldsbe vell glermek eselin a
germek elldtdsrit biztosit6 nevelSsz 16, gternekotthon vezetdje, illene az Szt. hatdlya ald tartoz6
dpobsl gondozast ny jt6 intdzndny vezetdje kirelmire
@ a balcsdddben, mini bdlcs6ddben,

b) az ivoddban,
c) a nydri napkdzis otlhonban,
d) az dltaldnos ds ki)zipiskolai kolligiumban, az itt szervezett externdtusi elldtrisban,

e) az dltoldnos iskolai ds ha dnkormdnyzali rendelet kiviteldvel jogszabdly mdskdppen nem

rendelkezik a kdzipfokri iskolai menzai elldtds keretiben,

) a fogntikos gtermekek, tanul\k nevel|sit, ohatasdt elldtd intizminyben 6s a fogtatikos
gtermekek szdmdra nappali elldtdst ,ty1ijt6, az Szt. hatdlya ald tartozi fogtatdknsok nappali
intizminydben [az a)-fl pontban foglaltak a tovabbiakban egl tt: intdzmdnyi gtermekdtkeztetdsJ,

g) a 2l/C. $-ban foglaltak szerint a bdlcsdde, mini bdlcs1de is az 6voda zdrvo tartdsa, valamint az

iskoldban az Nhv. 30. ! (l) bekezdise szerinti nydri sziinet is az Nk*. 30. $ (4) bekezddse szerinti
tanitdsi sziinetek iddtartama olatt (a tovabbiakbun egtiitt: sz nidei gg/ermekdtkeztetds).
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(2) Az intizminyi is a sziinidei gtermekdtkeztetds biztositdsdra kdteleze Ankormdnyzat e feladatdnak
elldtd,sdhoz a kdzigazgatasi ter letin kiv lrdl drkez1 gtermek, tanul4 lakdhelye szerinti
dnkormdnyzat tdl hozzcij druldst kdrhet. "

I ntizmi ny i gt e rme k it *e zletds

,,21/8. S (l) Az intdzminyi gtermekitkeztetist inglenesen kell biztositani
a) a bolcsffidben, mini bOlcsdddben ny jnn bolcsddei elldtasban vagt ivodai neveldsben

riszes 16 gtermek szdmdra, ha
oa) rendszeres gtermekvddelmi kedvezmdnyben riszesiil,
ab) tartdsan beteg vagt fogyatikos, vagt olyan csalddban il, amelyben tarl\son beleg vagl

fogtat i kos gte r me ke t neve ln e k,

ac) olyan csalddban il, amelyben hdrom vagt tdbb gtermeket nevelnek,

14

,,21/A. S (l) Ha a sziil6, tiirvdnyes kipviseli eltirden nem rendelkezik, az intdzmdnyi
gtermekitkezlelds keretdben a nem bentlakdsos intizminyben
a) a bdlcsdcldben, mini bdlcsfldiben bdlcsddei elldtdsban rdszesi.ild gtermekek rdszdre az elldtdsi
napokon a reggeli fditkezist, a dili meleg f66tkezist, valamint tizdrai is uzsonna formdjdban kit
kisdtkezdst,

b) a gtermekek ds a tanul4k szdmdra az 6vodai nevelisi napokon, valamint az iskolai tanitasi
napokon az 6vodtiban is a nem bentlakisos neveldsi-oktatdsi intdzmdnyben a ddli meleg fddtkezdst,
valamint tiz\rai ds uzsonna formdjdban kit kisdtkezist
kell hiztosltoni.
(2) Intdzmdnyi gtermehltkezletdsben rdszesiilhet az iskoldban az a tanuli is, aki a napkdzit nem veszi
igdnybe. Az irkezdsek kazAl az ebdd ktildn is iginyelher6.
(3) Az (l) bekezdds szerinti gtermekdtkeztetdst biztositja
a) a telep lisi dnkormdnyzat
aa) az dltalalenntarto bAlcsddAben, mini bblcsdddben is 6voddban, tovdbbd
ab) a kdzigazgatdsi leriiletdn a tanker leti kdzpont, valamint az dllami szakkdpzisi ds felndttkepzdsi
szem (e $ alkalmazasdban a tovdbbiakban eg)iitl: kAznevel4si fenntarti) dltal fenntortott nem
bent lakasos neve ld si -oktatrk i intdzmdnybe n,

b) az egthdzi is a nem dllamifenntart6 az dltala fenntartotl nem bentlakisos intdzmdnyben,

c) afenntartd az egtdb dllamifenntartas nem bentlalaisos intizmtnyben.
(1) A bentlak)sos intdzndnyben az intdzntnyi gtermekdtkeztetds keretdben bizlositani kell
a) az 6vodai neveldsi napokon is az iskolai tanitdsi napokon a reggeli ds vacsora fddtkezist, is
b) az dvodai neveldsi napokon is az iskolai lanitdsi napokon kiviil a reggeli, ebid ds vacsora

fditkeziseket, valamint a lizdrai,!s uzsonna kisdtkeziseket.
(5) A (4) bekezdis szerinti gtermekitkeztetdst biztositja
a) a szakositott szocidlis elldtdst nyrijt6 ds gtermekvddelmi szakelldtrist nyljti intizmdny oz
intdzminybe n e I he lyezet t gterme ke k rdszdre,

b) a telepiildsi dnkormdnyzat a kdzigazgatdsi ter bftn a kazneveldsi fenntartd dltal fenntartott
kol li gi um ban e I he lyeze tl g)ernte ke k rdszdre,

c) az elhelyezist ny jtd intdzmdny fenntartdja a b) pont ald nem tartoz6 bentlakdsos neveldsi-oktatdsi
intdz minybe n e I he lyeze lt gte rme ke k rdszdre.

(6) A f6vdros kdzigazgatasi teriiletdn livd tankeriiletekben a kdznevelisi fenntartd dhol fenntorlott
nevelisi-oktatasi intdzmdnyben - a fdvdrosi dnkormdnyzat sajdt tulajdondban dll6 ingatlanban
miikddd nevel4si-oktatasi intizmdnyek kivdteldvel - az (1) is a (1) bekezdis szerinti
g)ermekitkeztetist a keriileti dnkormdnyzat biztositja. A fqvdrosi ankormdnyzat kbteles biztositani az
(1) is a (1) bekezdis szerinti grcrmekitkeztetdst azon nevelisi-ohatdsi intizmdnyben, amely sajdt
rulajdondban dll6 ingatlanban milkbdik. "

Ingtenes ds kedvezmdnyes inlizninyi gJten Ekdtkezrelis



ad) olyan cs.alddban dl, amelyben a-sziil6 nyilatkozata alapjtin oz eggtfdrejut6 havijbvedelem asszege
nem haladja meg a kdtelezd legkisebb munkabir szemilyi javedilemad6vil, munkavd aii,
egiszsdgbizrosittisi ds nyugdijjdruldkkal csbkkentett dsszegdnek l3lok_dr vagt
ae) neveldsbe vettdk;
b) az l-8. dufolyamon nappali rendszerii iskolai okrafisban riszt vev6 tanul| szdmdra, ha
ba) rendszeres gtermekvddelmi kedvezmdnyben rdszesiil, vagt
bb) nevelisbe vettdk;
c) azon a) ds b) pont szerinti dletkorti, rendszeres gtermekvddelmi kedvezminyben rdszesiil1 gtermek
sldmdrg, akit fogatdkos gtermekek szdmdra nappali ellduisr nyj,jt6, az Szt. hatdlya adonoz|
fogatdkosok nappali intdzmdrrydben helyeztek el ;
d) az 1 3. dufolyamon feliil nappali rendszerfi iskolai ohatdsban r6szt vev6 tanul6 szdmdra, ha
da) nevelisbe vettdk, vag/
db) utdgondozdi elldtdsban riszes l.
(2) Az intdzminyi gtermekdtkeztelist az intdzmdnyi tdritisi dij 50o%-os normativ kedvezminyevel kell
biztositani
a) az l-8. dufolyomon feliil nappoli rendszer iskolai oktcttdsban reszt vevd tanul| szdmdra, ha
rendszeres ggtermekvideImi kedvezmdnyben riszes l :
b) m l-8. is az azon feliili iufolyamon nappali rendszer iskolai oktatdsban riszt vevd tanul1
szdmdra, ha olyan csalddban 61, amelyben hdrom vagt tdbb gtermeket nevelnek, felrdve, hog az (l)
bekezdds b) pont ba) alpontja alapjdn a tanul1 nem rdszesiil ingXtenes intizminyi
gterme kd t ke zt e I 6 s be n ;
c) az (1) bekezdds a), b) is d) pontja szerinti iletkori, rartdsan beteg vagt fogtatdkos gtermek
szdmdra, feltive, hogt az (l) bekezdds alapjdm a gtermek nem rdszes l ingtenes intizminyi
gte rme ki t ke z t e t d s be n.

(3) Az (l) bekezdds a) pont ac) alpontja is (2) bekezdis b) pontja szerinti ing)enes vagt kedvezmt)nyes
intizminyi gtermekitkeztetds biztositdsdhoz kbzi)s hdztartdsban il6kent kell Jigtelembe venni
a) a tizennyolc iven aluli,
b) a huszondt ivesndl fatalabb, kdzneveldsi intizmdnyben nappali rendszer iskalai oktatdsban rdszt
vev6, a nappali ohatds munkorendje szerinl szervezett felndttohatdsban riszt vevd vagt fels1olaauisi
intdzminyben nappali kipzdsben tanul6, ds

c) iletkorr6l f ggetleniil a tartbsan beteg vagt stilyos fogtatdkos
gtermeket, kivive a nevel6sztil6nil ideiglenes hatdllyal elhelyezett gtermeker, valaminr a
nevel1sz l6ndl elhelyezett neveldsbe vett g)ermekel ds utdgondozdi elldtasban riszesill6 Jiatal
felndttet.
(1) Az (l) bekezdds a) pont ad) alpontjdban meghatdrozoll dsszeg szdmitdsdndl - a kirelem
benyilittisdnak iddpontjdban kdzds luiztartdsban dl6 csalddtagkent kell figtelembe venni az egt
lokdsban eg/iitt lako, ott bejelentett lakdhellyel vagt tmtdzkoddsi hellyel rendelkez6
a) sziil6t, a sztili hdzastdrsdt vagt dlettdrsdt,
b) a (3) bekezdds szerinti g)ermeket,

c) az a) ds b) pontba nem tartoz6, a Ptk. csalddjogra irdnyadi szabdlyai alapjdn a sziill vagt
hdzas tdrsa dl tal e I tartol I rokont.
(5) A csalddbafogadi gtdm a sajdt is a gtimsdga alatt dll6 gtermek tekintetdben is kerheti az
ingtenes vagt kedvezminyes intdzmdnyi gtermekdtkeztetdsre val6 jogosultsdg megdllapittistit, ha az
(1) vagt (2) bekezddsben meghatdrozott feltitelek valamelyik gtermek tekintetdben fenndllnalc Az (l)
bekezdis a) pont ac) alpontja ds a (2) bekezdis b) ponAa szerinti esetben a csalddbafogad6 gdm
sajdt gtermekeinek ds a g't<imsdga alatt dll6 gtermekeknek a szdmdt Assze kell adni. A (4) bekezdis
alkalmazdsdhon sz 16 alatt a csalddbafogadd gdmol is irteni kell.
(6) Az ingyenes vagt kedvezminyes intizmdnyi gtermekitkeztetis gtermekenkdnt csak egt jogcimen
vehetd igdnybe.
(7) Ha a tanul6 a szakkipzisre vonatkozd rendelkezisek szerint ldtrejiitt - tanuliszerzfiddse alapjdn
mdr jogosult ingtenes vagt kedvezmdnyes dtkeztelisre, ug)anozon itkeztetis tekintetdben az (1) is (2)
bekezdds szerinti ingtenes is kedvezminyes intdzmrlnyi gtermekdtkeztetdst nem veheti iginybe.
(8) A neveldsziildndl, gtermekotthonban vagt mds bentlalei,sos intizminyben ideiglenes hatdllyal
elhelyezett gtermek ds a tanul1i jogviszonyban nem dll6, illene nem nappali rendszeii iskolai
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2ktltdsban rdszt vevd ut6gondoz6i elldtd,sban rdszes 16 Jiatat fetn1tt nem jogosult ingtenes is
kedvezminyes intdzmdnyi gtermekdlkezlettisre.
(9) Az ingrcnes ds kedvezminyes intdzminyi gtermekdtkeztetist a lanul| utdn o nappali rendszerfr
oktatdsban val6 rlszvdtele belejezisdig kell biztositani. "

A Gyvt. 2015. jirlius l-ttil hatrilyos viiltoz6sa miatt 2016. 6vben ugriisszertien megemelkedett
a kedvezmdnyes gyermekdtkeztet6sben rdszesiil<ik sziima. Az6ta minden dvben kctzel 1.500
gyermek 100%-os kedvezmdnyben, ds 1.100 - 1.200 gyermek SOyo-os kedvezmdnyben
rdszesiil, azonban 2019-ben az 50%o-os kedvezm6nyes dtkezdsben r6szesiil6 gyerekek sz6ma
az el6zo 6vhez kdpest a feldre csdkkent.

16. sz. tAbliaat: Kedvezm6nyes gyermek6tkeaetdsben r6szesiil6k szama, dsszefoglal6
tihlilzat 2015. €v

lnt6zm6nytipus 100 7.-os kedvezm6nyben
r6szesii16k szima

50 7o-os kedvezm6nyben
r6szesiil6k szima

Bdlcsode 49 29
Ovoda 500
Altalenos Iskola 272 983
Cimniizium, Szakiskola,
Szakkdz6piskola 60

Osszesen 822 1 .105

Forrds: Polgdrmesteri Hiyatol Kdltsdgvetdsi is Pdn:iigti lroda

17. sz. tAbl{zat:
t|blir,at 2016. 6v

Kedvezm6nyes gyermekdtkeztet6sben r6szesiil6k sziirna, dsszefoglal6

I nt6zm6nvtipus 100 7u-os kedvezm6nvben
r6szesi.ikik szima

50 7o-os kedvezm6nyben
r6szesii16k szima

B<ilcsode t27 0

Ovoda I 186 0

Altal6nos lskola 246 1 059
Gimnrtium, Szakiskola,
Szakkdz6piskola

I 48

Osszesen l 560 I 107
Forrlts: Polgarmesteri Hivolql Kbltsdgvettsi ds Pinz gti lroda

Kedvezm6nyes gyermekdtkeztet6sben r6szesti16k szriLrna, dsszefoglal618. sz. tiiblazat:
titbliz,arz0lT. ev

Int6zm6nytipus I 00 7o-os kedvezmr6nyben
r6szesii16k szima

50 7o-os kedvezm6nyben
r6szesii16k szima

Bdlcsode t28 0

Ovoda 1203 0

Altal6nos lskola 205 l 065

G i mnrizi um, Szakiskola,
Szakktizipiskola

I

6sszesen I 537 I 133
Forrds: Polgdrmesteri Hivqtal Kdltsigvetdsi is Pin: gti lroda
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19. sz. tirblirzat:
tdbkizat 2018. dv

Kedvezm6nyes gyermekdtkeztetdsben r€szestil<ik szrirna, 6sszefoglal6

Int6zm6nytipus I 00 7.-os kedvezm6nyben
r6szesiil6k szima

50 7o-os kedvezm6nyben
r6szesii16k sz6ma

Biilcs6de t2t 0
Ovoda I 197 0
Altaliinos lskola t65 I t29
Gimn6zium, Szakiskola,
Szakkdzipiskola 0 85

Osszesen
Forrds: Polgdrmesteri Hiv.ttal Kdhsegvetisi ds Pimiigti lroda

20. sz. tiblivat: Kedvezm6nyes gyermekdtkeztetesben rdszestil6k szriLrna, dsszefoglal6
tthltlzat 2019. €v

Int6zm6nytipus 100 7o-os kedvezm6nyben
r6szesiikik szima

50 7o-os kedvezm6nyben
r6szesiil6k szfma

Bolcsode 121 0
Ovoda 1057 0
Altaliinos Iskola 143 t94
G imnriziu m, Szakiskola,
Szakk0zd iskola 0 0

en 794
Forrds: Polgarmesteri Hivqtal Kt)ltsdgvetdsi ds Pdnz pgti lroda

2015. szeptemberdtol az, a b<ilcs6dei elliitiisban vagy 6vodai neveldsben r6szesiilo gyermek,
aki olyan csaledban dl, ahol az egy ldre jut6 jdvedelem - a sziil6k nyilatkozara alapj6n - nem
haladja meg a nett6 kdtelezri legkisebb munkab6r 130 o/o-itl ingyenesen dtkezhet. E
jogszabrilyvdltozas hatiisa legmarkiinsabban a 2016-2017 . 6vi adatokon tiik6z6dik. 2019.
dvben az 6tkez6sben rdszestl6 gyermekek 34,41%o-a vett igdnybe valamilyen m6rt6kii
kedvezmdnyt, ez mintegy 87o-os csdkkends a 2019. 6vi 42,11%o-hozk€pest.

A kedvezm6nyes 6tkez6s lehet6sdge 2016-ban - a Gyvt. alapjrln - kib6viilt a sztinidei
gyermek6tkeztetdssel, mely a legriiszorultabb csakidok gyermekeinek biaositja sziinid6 alatt
a napi egyszeri meleg 6telt.

S zii nide i gte rme kit ke ztetis

"21/C. S (l) A telepiilisi dnkormrinyzat a sziinidei gtermekdtkeztetds keretdben a sz 16, tot'vdnyes
kdpvise16 kirelmire a ddli melegfdirkezist
a) a hdtrdnyos helyzetii gtermek ris a rendszeres gtermekvddelmi kedvezminyben rdszesi)16,
halmozotton hdtrdnyos helyzetfr gtermek riszdre ingtenesen biztositja, 6s

b) az a) pontban foglalt gtermekeken kiviil tovdbbi gtermekek, igt kiildn\sen a rendszeres
gtermekvidelmi kedvezminyre jogosult glermekek rdszdre ingyenesen biztosithatja.
(2) A telepiildsi dnkormdn)zot a sz nidei gterneWtkeztetdst az (1) bekezdds a) pontja szerinli esetben
a) a bdlcsdddben, mini bdlcsdddben bdlcsddei elldtdsban, ivodai nevelisben rdszes 16 germekek
saimdra a bOlcs6dei elldtdst nyijtd intdzmdny is az 6voda zdma tartdsdnak iddtartama alatt
val amenny i mun kanapon,
b) az a) pont ald nem tartozd g)ermekek szdmdra
ba) a nydri sz netben legaldbb 43 munkanapon, leglfeljebb o nydri sz net id1tartamd,ro es6
v al ame nny i mun kanapon,
bb) az 6szi, tdli ds tavaszi sz netben a tandv rendjdhez igazoddan sziinetenkinl az adott tanildsi sziinet
id6tartamdra es6 valamennyi munkonapon

t7

1483 t 2t4

I 327



kdleles megszervezni, is ennek keretdn bel l a sz 16, tdrvdnyes ktpvisel1 kdrelmdnek megfeleld
idftartamban az adolt gtermek riszdre biztositani. "

2l . szinnt tdblil.z:at: 2019 . dvi sztlnidei dtkezdst ig6nybe vev6k szrima

Igdnybe vevok sz6ma
l6

Nydri 2t
6szi 10

Tdli t5
Forrtis: Polgdrmesteri Hiyqtal Szocidlis lroda

3. Az OxxonMANyzAT Ar-r.qL erzrosiTorr szEMf,LyES GoNDosKoDAsr
Ny[JTo ELLATASoK, VALAMTNT AZ EZEt<HEZ SZERVESEN KApcsol-oDo
EGYEB ELLATASOX SNNIUTA.TASA.

3.1. A cvmttrxLoLfru szoLciiLr.q.ris HzrosiuistiN,s.K MqDJA, tvtuxonistt'tnx
TAPASZTALATAI

A Gyr.t. 39-40. $- a szabtiyozza a Gyermekj6ldti szolgriltatrist ds a Gyermekj6l6ti kdzpont
feladatait. A 20l9.janudr l-6n hat6lyos szdveg szerint:

Gy e rme kj d liti s zol gtiltat ds

,,39. S (1) A gtermekj6liti szolgdltatas olyan, a gtermek drdekeit vid6 specidlis szemdlyes szocidlis
szolgdltatds, amely a szocidlis munka m6dszereinek ds eszktizeinek felhaszndldsdval szolgilja a
g)ermek testi es lelki egiszsdginek, csalddban ttjrtin1 nevelkedisdnek eldsegitisit, a g)ermek
veszdlyeztetettsiginek megekizisit, a kialakult veszdlyezleleusdg megsztintetdsdl, illetve a csalddjdb6l
kie mc lt gyerme k visszahe lyezdsd t.

(2) A gyermekjdliti szolgdltatds feladata a pgtermek testi, lelki egiszsdginek, csalddban brtind
ne ve 16 sine k e l6s e gitd se drde ki ben

a) a gtermeki jogokrhl is a gtermek fejl1ddsdt biztositd tdmogatholcrdl val6 tdidkoztatds, a
tdmogatds okhoz val6 hozzdj utd.s segitise,
b) a csalddtervezdsi, a pszichol6giai, a neveldsi, az egdszsig gti, a mentdlhigi'nds ,!s a lairos

szenved,llyek megel6zdsdt cilzd tandcsadds vagt az ezekhez val6 hozzdiutlis megszervezise,

c) a vtilsaghelyzetben ldv6 vdrandds anyo tdmogatdsa, segitise, tandcsokkal val6 elldtdsa, valamint

szocidlis szolgdltatdsokhoz is g,,ennekj6ldti alapelldtdsokhoz, kiildnAsen a csalddok dtmeneti

otthondban iginybe vehetd elkitashoz tbrtdnd hozztijutdsdnak szervezdse,

d) a szabadid6s programok szemezise,

e) a hivatalos gtek intdzdsdnek segitdse.

(3) A germekjbldti szolgdltatds feladata a gtermek veszdlyeztetettsigdnek megeldzdse 6rdekdben

a) a veszilyeztetettsiget iszlelf ds jelz6 rendszer niikbdtelise, a nem dllami szervek, valamint

maginszemdlyek rdszvileldnek el 6segilise a mege 1626 rendszerben,

b) a veszilyezteleltsiget el(iidiz6 okokfeltdrasa is ezek megoldtiscira javaslat kdszltdse,

c) aza) pontban, valamint a 17. ! (1) bekezddstiben meghalArozot! szemilyekkel 6s intizmdnyekkel

val6 eg,tiiltm kddds megszervezdse, tevikenysdg k asszehangoldsa,

d) kijikozlatas az egtszsig gti intdzmdnyeknil miikddij inkubdtorokbdl, illene abba a gtermek

1rokbefogadrishoz val6 hozztijdrulds szdndikdval tdrtdnd elhelyezisinek lehetisdgdrdl.

(3o) A g/ermekj6ldti szolgdltatas a gtermek veszdlyeztetettstigdnek megel1zdse drdekdben ,vodai 6s

iskolai szocidlis segit6 tevdkenysdget biztosit.
(4) A germekj6tdti szolgdlt.ttds feladata o kialakuh veszdlyeztetettsig megsztintetise 6rdekiben
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a) o gtermekkel is csalddjaval vdgzett szocidlis munkdval (a towibbiakban: szocidlis segitdmunka)
el1segiteni a gtermek problimdinak rendez,lsdl, a csalddban jelentkezd mikdddsi zavarok
ellens lyozdsdt,
b) a csolddi konllihusok negolddsdnak el4segitdse, kiilbndsen a vdlds, a Eyermekelhelyezis ds a
kapcsolat larl as e s e td he n,

c) kezdeminyezni
ca) egtib germekj1ldti alapelldtdsok dnkintes igdnybevitelil is azt sz ksdg eseldn szemilyes

kdzrem kddisse| is segiteni,

cb) szocidl is alapszol giltatdsok igdnybevire lit,
cc) egdszsdg gi elldtdsok igdnybeviteldt,
cd) pedagdgiai szakzolgdlatok iginybevdte ld t, vagt
ce)

d)
e)

(s)

39/A. S (l) Egtszemdlyes csaldd- is Ey)ermekjdldti szolgdlat nem vehel riszt oz e Fejezet szerinli

feladatok elldtdsdban, ha az tirintett gtermek sziillje a szolgiltatast nyijt6 szenily maga, a fennlartd
dnkormdnyzat polgdrmestere, alpolgdrmestere, jegtzdje vagt aljegtzdje.
(21 Csaldd- is gletmekjdldti szolgdlat, csaldd- is permekjdliti kdzpont nem vehet riszt az e Fejeze!

szerinti lelodatok elldtdsdban, ho oz irintett gtermek szill6je a szolgdlat, kdzponl szakmai vezeliie
vagt inlizmdnyvezel1je, a fennlarl, dnkormdnyzal polgdrmestere, alpolgdrmestere, jegtzdje vagt
aljegzdje.
(3) Elfogult az a csaldd- is gtermekj1liti szolgdltatast nyljr6 szemdly, akitdl nem vdrhat6 el az eset

tdr gti I a go s ne git i I d s e.

(4) Az dsszeferhetetlensdggel vag elfugultsdggal irintett szemdly, vagt a szolgdlat, kdzpont vezetdje

koteles azt bejelenteni az ok tudomasdra jutdsdtdl szdmilott 5 munkanapon beliil a csaldd- 6s

gtermekj liti szolgdlat, csaldd- is grcrmekj1ldti kozpont szdkhelye szerint illetdkes f6vdrosi d.s

megyei kormdnyhivatalnak. A szolgdltatds iginybe vevdje az dsszefdrhetellensdget vag) elfogultstigot

barmikor bejelenrheti a csaldd- ds gtermekjdliti szolgdlat, csaldd- is germekj6ldti kdzpont szdkhelye

szerinr illetikes fivdrosi is meglei kormdnyhivalalnak. A fdwirosi rls megtei kormdnyhivatal

megvizsgdlja a bejelentds megalapozousdgdt, ds ha sz ksdges, kijeldli az e Fejezet szerinti feladatokat
elldt6 szolgdlatot, kdzpontot vag) szemilyt.
(5) Az \sszeferhetetlensdggel vagt elfogulutiggol irintett szolgdltatdst ny jtd szemdly az igdnybe vev6

.feli fenntill' tdjikoztatdsi kdtelezettsiginek kAkles eleget tenni az dsszefdrhetetlensig, elfogultsdg

fenndlldsa esetin is.
C sal dd- is gte r me kj 6 li t i szo I gil at

10. g (l) Gyermekj6tdti szolgdttatds a csalddsegirdssel egt szolgtiltat6 - a csaldd- is gternekj6ldti
szolgdlat (a lovabbiakban: g)ernekjhtdti szolgdlat) - keretdben miikddtether6. A gtermekjdldti

szolgdlat elldtja a 39. S is a (2) bekezdds szerinti gtermekj6liti szolgdkatasi feladatokat, valamint a

csalddsegiris Szt. 64. $ (4) bekezddse szerinti feladatait.
(ta) A tetepiitdsi bnkormdnyzat a gtermekj6titi szolgllatot dndll, intizmdnykdnl, szolgdltatdkdnt vag/

mds inlizminy szervezeti 6s szakmai tekintelben dndlli intizmdnyegtsdgekdnt mfrkadrcti.

(2) A germekj1liti szolgdlat - bsszehangolva a gtermekekel elldt6 egdszsig gti ds nevel4si-oktatdsi

inrizminyekkel, illene szolgalatokkal szervezdsi, szolgdltatdsi is gondozd,si feladatokat vdgez.

Tevdkenysige kdrdben a 39. $-ban ds az Szt. 61. S @) bekezddsiben foglaltakon r l
a).folyamalosan Jigtelemmel kisdri a telepiilisen dl6 germekek szocidlis helyzetdt,

veszilyeztetensdgil,
b) meghallgatja a gtermek panaszdt, is annak orvoslasa irdekdben megteszi a sztiksdges intizkedist,

c) az elldttisi teri)leldn kdzremfrkddik a kormdnyrendelelben meghatdrozott eur1pai uni6s forrdsb6l
megyal6sul6 program keretiben termiszelben biztosithatd eseti vag) rendszeres juttalds cdlzoll ds

e I le ndrzdt t e I osztris ci ban,
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d) szervezi a - legaldbb hdrom helyettes szillfit foglalkoztar| - helyeues sziildi hdl,zatot, i etve
m kodtetheti azt, vagt druilli helyettes sztil1ket foglaikaztathat,
e) seg[ti a neve16stoktatdsi intizminy gtermekvddelmi feladattinak elttitasdt,
fl fe lkirisre ki)rnyeze ttanul mdnyt kisz [t,
g) kezdemdnyezi a telepiildsi Ankorndnyzondl j e duisok bevezetisdl,
h)

i) biztositja a gtermekjogi kdpviset6 munkavdgzdsihez sziiksdges helyisigeket,
i) rdszt vesz a k lbn jogszabdlyban meghatdrozou Kdbit1szertigti Egteziet| F6rum munMjdban,
k) nyilvdntartdst vezet a helyeues szi)l6i fdrfihelyekr1l.
(3)

(4)

(s)

Csaldd- ds gtermekjdldti kdzpont

40/A,s Q Csaldd- ds germeki1rdti kdzpontnak (a tovdbbiakban: gtermekj6ldti k6zponr) az a
jdrdsszdkhely teleptildsen nfrkOd6 germekj\ldti szolgdlat min1stil, imely indlt6 inizminyk1nt,
illene szervezeti ds szakmai szempontb6l andlt6 intdzmdnyegtsdgkdnt mfrkAdik
(2) A gtermekj6ldi kazpont o g/ermekj1liti szolgdlarnak a 39. g, a a0. S @ bekezddse ds az szt. 64. g
(1) bekezdise szerinti dltaldnos szolgdltatasifeladatain t l
a) a gtermek csalddban nevelkeddsinek el\segitdse, a gtermek vesz(ilyeztetefisdgdnek megel1zdse
irdekdben a gtermek iginyeinek 6s sz l$|gleteinek megfelel| dndll| egdni is cioportos ipecidlis
szolgiltatdsokat, programokat ny jt, amelynek keretdben biztosit
aa) utcai is - ho a helyi viszonyok azt indokoljdk - lakitelepi szocidlis munkdt,
ab) kapcsolattartasi iigteletet, ennek keretdben kdzvetitdi eljdrdst, ide nem iftve a 62/E. S ds o 132. S
(6) bekezddse szerinti kdmetitdi eljdnist,
ac) - ho o helyi viszonyok azt indokoljdk - k6rhazi szocidlis munkdt,
ad) gtermekvdde I mi jelzdrendszeri kiszenldti szolgdlatot,
ae) jogi tdjikoztatdsny jtast is pszichol6giai tandcsaddst,
af1 csalddkonzultdci6t, csalddterdpidt, csalddi ddntishoz6 konferencidt,
ag 6vodai is iskoloi szocidlis segit6 tevdkenysiget;
b) a gtermekvidelmi gondoskodds keretdbe rartoz| hat6sdgi intdzkedAsekhez kapcsol6d6, a
gtermekek videlmdre irdnyul6 tevikenysdget ldt el, amelynek keretiben
ba) kezdemdnyezi a gtermek vddelembe vdteldt vagt stilyosabb fokti veszilyezteteusig ese ln a
gtermek ideiglenes hatdly elhelyezdsdt, neveldsbe viteldt,
bb) javaslatot kiszit a veszdlyeztetettsdg mdrtikinek megfelelflen a gtermek videlembe vdteldre,
illene a csalddi p6tldk termdszetbeni formdban brtind n,jtasdra, a gtermek tank1telezettsige
teliesitdsdnek el1mozditdsdra, a ggtermek csalddjdbbl firtdnl kiemeldsire, a leendd gondozdsi helytre
vagt annok megvdltoztatdsdra, valamint a gtermek megel6zd girtfogasdnak mell,zisdre,
e lrende li sdre, fenntartasdra ds megsziinletdsire,
bc) egtittm kii'dik a pdrtfugi feli)gel1i szolgdlattal ds a megelSzd pdrtfog| fel gtel$vel a
bfrnismttlis megeldzdse drdekdben, ha a gtdmhat6sdg elrendelte a gtermek megel6z6 pdrtfogdsdt,
bd) a csalddjdbdl kiemelt gtermek visszohelyezdse drdekdben szocidlis segitdmunkil koordindl ds
vdgez oz otthont ny jt6 elldtdst, illetve a ter leti gtermekvidelmi szakszolgiltatast vdgzd
intdzmdnnyel eg'liillm kddve - a csaldd gwmehteveldsi kiiriihAnyeinek megleremtisdhez,
javittisdhoz, a sz 16 ds a gterntek kdz6tti kapcsolat helyre<illitdsdhoz,
be) utigondozdst vigez - o gtermekvddelmi gtdmnal eg/tiumfrkddve, a 86. S Q)
bekezdis ) pontjdban foglaltak szerint - a gtermek csalddjdba tdrtind visszailleszkedisihez,
bi videlembe vett g)ermek esetdben elkisziti a gondozdsi-neveldsi tervet, szocidlis segit1munMt
koordindl ds vdgez, illene o gtdmhatdsdg megkeresdsire a csalddi p6tldk termiszetbeni .formdban
tdrtdnd nyijtdsdhoz kapcsol6d6 pdnzfelhaszruilasi tervet (a tovdbbiakban: pdwfelhaszndldsi terv)
kdszit:
c) szakmai tdmogstast ny)jt az elldtdsi teriilerdn n kiidd gtermekj^liti szolgdlatok szdmdra;
d) elkisziti a szocidlis diagn6zist az Szt. 61/A. S-a szerint.
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A Gyvt. eloiriisa alapjiin a j6nisszdkhely telepiilds, a fiiviirosban a f<iviirosi kertileti
dnkormdnyzat 6s a megyei jogt vriros lakossiigszrimt6l ftiggetleniil k6teles gyermekj6l6ti
kdzpontot miikcidtetni.
2016. janurir l. napjdt6l tj intdzmdnyi formakdnt jelent meg a csakid- 6s gyermekj6l6ti
szolgelat, valamint a csal6d- ds gyermekj6l6ti k6zpont. Strukt[raj{iban 6s feladat6ban a k6t
int6zmdnytipus kiil6nbdz6. Az ut6bbihoz keriiltek atcsoportosftasra a speci6lis szaktuddst
igenylo feladatok, valamint a hat6siigi leladatokhoz kapcsot6d6 tev6kenysdgek. Az
intdzmdnyen bel0l mtikdd6 kdt szakmai egys6g a Csakid- 6s Gyermekj6ldti Kdzpont 6s a
Csakid- ds Gyermekj6ldti Szolgrilat a jogszabrilyoknak megfelel6 munkamegoszt6sban vdgzi
feladatrit.
A CsaLid- ds Gyermekj6ldti Szolgrilaton beliil is 2 csoportot hoztak ldtre, igy a hagyomdnyos
csalddsegit6st a CsaLidsegito Csoport, a gyermekj6l6ti alapelldttist pedig a Gyermekj6ldti
Csoport vdgezi. A csoportok nem z6rtak, van,,6tjArds", indokolt esetben a csakidsegit6
munkatiirsak a m6sik csoport tev6kenysdg6t is ell6tjdk. Segitsdget jelentenek a csal6dsegit<ik

rdsz6re a Csakld- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont esetmenedzserei, akik szakmai segitsdget,

tan6csokat adnak a .,probldmiisabb" gyermekvddelmi esetekndl. A kialakitott rendszer

tovribbra is j6l mtik6dik, a munkatiirsak megtaLiltdk szereptiket, alkalmazkodtak az rij
feladatkdrhriz.

3.1.1. .tLtptLLiris

A Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat feladatai

A Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Szolg:ilat minden XVI. kertiletben 6l<i egyen, csal6d, kdzdssdg

szfumAra nyitott, szolgdltat6sai rillampolgrfui jogon, 6nk6ntes alapon vehet6k ig6nybe,

illetve vesz6lyeZetett gyermekekkel kapcsolatos jelzdsekre k6telez6 a kapcsolatfelv6tel

az drintett gyermekek-kel, csalddokkal. Az alapell6t6s keret6ben segitsdget nyrijt
szocirilis, mentelhigi6nes, dletvezet6si, foglalkoztatasi, lakhat6si iigyekben.

A kdt szakmai egys6g kdztil a Szolgrilat Litja et a gyermekj6l6ti alapell6t6 tevdkenys6get,

miikddteti a gyermekvddelmi jelzorendszert. A hat6segi jellegii gondoz6 tev6kenys6g a
K6zpont feladata. ahol a Szolgiilatnak is lehel szerepe, kaphat r6szfeladatokat.

Csal6d- 6s ryermekj6l6ti szolgrilat - a teteptildsi 6nkormiinyzatok leladatkdr6ben a tak6hely

szintii minimum szolgiiltatdsokat, dltaliiLnos segit6 feladatokat kell, hogy biaositsa:

2l

(3) A gtermekj\liri kdzponr u (2) bekezdis a) pont ad) alponrja, valamint a (2)
bekezdis b) is c) pontja szerinti feladatainak elldtdsdra a telep ldsi dnkormdnyzat egthazi
fenntart6val ds nem dllami fenntartdval elldtdsi szerzdddst nem kAfuet.
(4) A gtermekjdliti kiizpont a (2) bekezdis a) pont aa)-dc) ds ae)-afl alpontja szerinri feladata,
volamint a szupervizi6 az Szt. 122/A. $-a szerinti, szolgdltatdsok int(rzmdnyen k[viili szenezet dltal
Ortini elldtdsdnak szabdlyai szerint is biztos[that6.
(5) A csaldd- is gtermekj6ldti szolgdlat, valamint a csaldd- ds gtermekjdl4ti kAzpont a szolgdltatdssal
drinlett
a) g)ermek tekintetiben a Gyvt. 139. S (l) bekezddse szerinti nyilvdntartdst,
b) nagykori szemdly tekintetdben az Szt. 20. $-a szerinti nyilvdntartctst
vezeti.

(6) A 139. $ (l) bekezdis szerinti adaltortalm nyilwintartds a vdltozasok nyomon kdvethetdsdgdt
biztosit6 elektronikus ton is vezethet1."



I 6bra: A vesz6lyeztetett kiskortak szdma a vesz6lyeztetettsdg f6 oka szerint
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Forrds: Napra/org6 Csaldd- is Gyermekjoliti KiEpont

A grermekek vesz6lyeztetetts696nek okai:

A probldmak nagy rdszdt az alAbbi probldmatipusok adjiik

A gyermekvddelmi probldmrik sokrdtegfiek, minden gondozotl csal6d speci6lis
probldmahalmazt hordoz, ezert egy vezet6 ok kivdlasztdsa sokszor nem dletszeni, de a
statisztika 6s rittekinthetos6g miatt fontos.
A vezeto okok a karnyezeti J4csoportba (148 germek) sorolhat6k: a neveldsi probldma,
illetve a csakidi konfliktus, csal6d dletvitele volt az, mely a gyermekeket veszdlyeaetle. Ide
sorolhat6 m6g az iskolai kirekeszt6s (8), a kortdrs csoport negativ hatAsa (5), vagy az
eldgtelen lak6skdriilm6nyek ( I 7). A Szolgiilal iiltal kezelt probldmrik kbztl a magatartdsi
.f6csoportba sorolhat6 okok is gyakoriak voltak, mint p6ldriul a gyermekintdzmdnybe val6
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- csaLidi konfliktus, kapcsolati probldmrlk (sziil<ik egym6s ktiai, sztil6k-gyermek
kdzti),

- anyagi (megdlhet6si, lakhat6ssal 6sszeftigg6 stb.),
- magatart6s- 6steljesitmdnyzavar,
- gyermeknevel6si,

- elhanyagolds,
- sziil6k/csaldd6letvitele.
- iskolai kirekesa6s.
- kort6rs csoport negativ hatAsa,

- gyermek int6zm6nybe val6 beilleszkeddsdnek probldmrii,
- tankdtelezetts6gmulaszfiisa,
- lelki-mentrllis,
- gyermek csaladon beliili brintalmaz6sa.



beilleszkeddsi nehdzsdg (13), valamint a tankdtelezettsdg mulasadsa (15). Ezek ut6n
krivetkezik csak az anyagi fdcsoport.
Mark6nsan emelkedett a vesz6lyeztetett kiskorriak szirma a 2019. 6vben, igy a munka
16kuszriban a csakidi miik6d6si zavarok elhririt6sa 6llt.

A tdrgt6vben az Eszlelii 6s jelz6rendszer 6ltal kiildiitt jelz6sek szima (halmozott adat)

Az egy6nek, csaledok, gyermekek probl6m6inak id6ben t6rt6n6 felismerdse 6s azok
mihamarabbi enyhit6se, megoldiisa drdekdben az iilam a szociAlis ds gyermekj6l6ti
elLlt6rendszerdnek keretdben 6szleki- ds jelzorendszert mflkddtet.

2. 6bra: A Szolgiilathoz be6rkezett jelzdsek sziima 2019-ben
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Forrds: Nopraforg1 Csaldd- ds Gyermekj6ldti Kizpont

2019. dvben 854 szemdllyel kapcsolatban drkezett jelzes a Csaliid 6s Gyermekj6l6ti
Szolg6lathoz. Ebb6l 0-17 6vesekkel kapcsolatban 814 jelz6s erkezett az eszlel6- 6s
jelzorendszer tagjait6l.
A 2017. 6vhez kepest kdt 6s felszeres6re emelkedett a Csakid- ds Gyermekj6l6ti Szolgiilathoz
6rkezo. gyermekeket drint6 jelz6sek szima (2017 .: 297 , 2018.: 519, 2019.: 814). Legtdbb
jelzds (286) toviibbra is a kcizneveldsi intdzmdnyekbol drkezik. Szem6[yes gondoskod6st
nyfjt6 szocirilis szolg6ltat6kt6l (mris csakid- 6s gyermekj6l6ti szolgiiallkdzpont) 282,
vdd6noktol 33. Az ritmeneti gondozast biztosit6 int6zm6nyek 29 esetben ktildtek jelz6st.
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3.1.2. A JELZzRENDSZER TAGJAIrAL VALI EGY."TfMOxooTs TAPASZTALATAI

Y Szlxu,txozt utaaeszEttstx :

A gyermekv6delmi jelz6rendszer miikddtet6se a Csal6d- ds Gyermekj6ldti Szolg6lat feladatai
kdzd kertilt a jogszabdlyi v6ltoz6sokkal. A csakid- ds Gyermekj6ldti Kdzpontnak szakmai
tiirnogatest kell nyrijtania a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6latnak, a jelz<irendszeri munkrija
segitese. koordiniiliisa 6rdekdben is.
Az 6v soriin a Kdzpont fogadta a csakid- ds Gyermekj6ldt Szolgrilat megkeres6s6t,
amennyiben az a jelz6rendszer mtikddtet6se kdrdben a Kdzpont feladatkdr6be taioz6, vagy
szakmai trimogatrist igdnyl<i esetr6l szerzett tudomrist.
A Kdzpont a gyermek veszdlyeaetettsdgdnek megel6zdse drdekdben koordin6tja a teriiletdn
miikdd<i jelz6rendszer munk6jrit. A feladatelliitiis drdek6ben a Krizponr munkatiirsai k6ztl
jelz6rendszeri tan6csad6t jel6lt ki.

A szakmakrizi talilkoziis fontos eszkd,z a jelzorendszer mfk6dds6hez, ds a szociiilis- es
gyermekj6ldti munkriban drintettek szemdlyes kapcsolatainak kialakitdsahoz,
megerositdsdhez, illetve a kciz<is munkdt 6rint6 vriltoziisok, rij informdci6k megosziis6ra ad
lehetosdget. Megtartrlsukat jogszabrily irja el6.

A Szolgrilat eltal tartott szakmakcizi megbeszdl6sek sor6n a Kdzpont minden alkalommal
jelen vott. Osszesen 6 alkalommal keriilt sor ilyen raliikoz6ra a jelzSrendszer taglaival.
2019-ben az al bbi intdzmdnyekkel szervezetl szakmakdzi megbeszdl6st az int6lmeny:

- Budapest Fov6ros Korm6nyhivatala XVI. keriileti Hivatala Gy6miigyi Oszt6ly,
- Budapest F6viiros Korm6nyhivatala XVL keriiteti Hivatala Gyrimugyi osa6ly,

Pedag6giai Szakszo196lat,
- Pedag6giai Szakszolgdlat 6voda 6s iskolapszichol6gusai, 6vodai-iskolai segit<ik,
- Teriileti Vddon6i Szolgrilat, 6vodai-iskolai szocirilis segit6k
- Keri.ileti oktat6si int6zmdnyek, 6vodai-iskolai szoci6lis segft6k

csaliidbar6t orsz6g Nonprofit Krizhasznf Kft., kertileti b6lcs<id6k. tenileti v6d6n6i
szolgrilat

EvES TANicsKozis

A 2019-as 6v jelz6rendszeri mfikddds6r6l sz6l6 6ves szakmai tanricskoziis 2020. februfu 20-
6n keriilt megrendez6sre. Az 6ves tanacskozis megrendezdse a szol96lat szakmai egys6g6nek
feladata, de egdsz int6zm6ny r6szt vesz az el<ikdszit6sben ds lebonyolitrisban. A tdmat, a
szexurilis edukrici6t a Napraforg6 Kcizpont szakmai teamje szavazta meg, a 20lg-2019.
6vekben, az int6zm6.nybe drkezett megkeres6sek alapj6n, ds amelyek az elmfrlt dvekhez
kdpest rijszeniek, srllyosak ds aktuelisak vohak.
szexudlis ingerel6rasztris kor6ban a hatdkony szexedukric6r6l cimmel szigeti Rdka
eg6szs6gfej leszt<i szakpszichol6gus tartott el<jad6st, aki a L6lekkel az Egeszs€gert Alapitvriny
munkat6rsa. Az 6ves tan6cskoziisra n6gy dve hivnak kiils<i elciad6t.
A Szolgrllat rdviden ki6rt6kelte a jelz6rendszeri visszajelz6seket.
A fo tema feldolgozrisdra k6t 6ve vezett6k be a szakmai miihelyeket. Ez a munkaforma is
cisszhangban 6ll az EMMI protokollal. mivel igy lehets6ges sztikebb kdrben az adott tdmara
reagiilni. kerddseket es v6lemdnyeket megfogalmazni. ds ez is egy rijabb f6rum, ahol
kdlcsdn6sen k6pet kaphatnak arr6l, milyen neh6zs6gekkel kiizdenek az int6zm6nyek
gyermekv6delmi 6s szociiilis t6ren.
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A kiils6 eload6 bevoniisa 6ta az 6ves tan6cskoz6s r6sztvev6inek sz6ma megn6tt. 2016-ban a
kiils<i vend6gek (teh6t a Napraforg6 .Kdzpont munkatiirsain kiviili resztve.rf1i l1tszAni 46 f6
volt, a mostani taniicskoziison 78 f6. Osszesen 109 f6 veu r€szr az idei tan6cskoz6son.

o ESETMEG B ESZELES, ESETKONFERENC IA

A jelzorendszer koordindkiLsiinak konkrdt esetek mentdn kiemelked6 eszkdze az rigynevezett
esetkonlerencia taftasa, ahol az 6rintett csalid ds az dletter6be tartoz6 iniizm6nyek
meghiviisrival defini6ljrik a probldmiit 6s meghatirozzAk a megoldrishoz sztiks6ges l6pdseket.
Az esetkonlerencirik cdlja az adott gyermekkel foglalkoz6, siakmdk k6pvisel6'i ds a csalid
kcizti informiici6csere, 6s kdzcis gondolkodris L adott probldma min6l hatdkonyabb
megolddsa drdekdben. Tdbbnyire olyan esetben kertil sor a megrendez6s6re, ha a gyerrnek
veszdlyeztetettsdge olyan mdrtdkben megn6, mely sziiks6gess6 teszi az Lonnali
beavatkozrist, vagy az esel kapcsrin t6bb szakma k6pvisel6i diintenek, igy a megtetelo
cselekv6si m6d egyeztetdse, a munkamegosztiis dsszehangokisa .r.i!.anrt.t"r"n u
hatdkonysrighoz. Az eredmdnyes szocirilis segit6munka, var6di v6ltozisok csak a
rendelkez6sre rill6 er6forrisok bevonrisiival, folyamatos 6sszehangoliisiival t6rtdnhetnek.

2019. dvben 6 esetkonferencidt 6s l3 esetmegbesz6ldsdt tarottak a Csalid- 6s Gyermekj6ldti
Kdzponl munkat6rsai. Az esetmegbeszdl6seken, esetkonferenciakon u' ,n"gt iuott
jelz6rendszeri tagok rendszeresen rdsa veftek.

3. I. 3. PnnyTNTiy PROGRAM)K

A csalaid- ds Gyermekj6ldti Szolgdlat prevenci6s tevdkenysdg6vel nagy ldtsziimban 6ri el a
gyermekeket 6s a feln<itteket egyariturt. c6lja, hogy kiubjai segiti6g 6vel megellzze a
probl6m6k kialakul6s6t, tartalmas ds drtelmes szabadid6s tevdkenysegel kinaljon a keriilet
lakosai rdszdre. Figyelemmel kisdrik a lakossrigi igdnyeket, pioua-ryat eze"ke reagiilva
dsszeiillftani kiniilatukat, kiemelten figyelve a s6riildkenyebb trirsadalmi csoportoka (id[sek,
kamaszok, kisgyermekes csalddok, fogyat6kkal vagy kr6nikus betegsdggel 6l6k).
cdlzottan pr6b6lja el6mi a valamilyen szempontb6l veszdlyeaetJtt !!e.rn"t et"t is, hiszen
mindl konlbban t6rt6nik a beavatkozds, a gyermek optimrilii fejl<iddsEiez vattt hozzltJ611tx,
vagy a sziiksdges korrekci6, anniil hatdkonyabb lesz u murka, 6s anniil ritk6bb lesz a
kds6bbiek soriin esetlegesen jelentkez6, nagy t6rsadalmi k6rokat okoz6 deviancia.

r Sziinidei Napraforgds Napok
A ny6ri sziinet kezdetdn, jriniusban 2 hetes, napkdzbeni elfoglaltsrigot biaosft6, szabadid6s
programokat szerveaek az iiltaliinos iskolai korosaiilynak, hozzirjirrtlva ezzel a sziinidei
gyermekfeliigyelet sokszor nehezen megoldhat6 probldmrijrinak megoldrisrihoz is. A 2019-es

9v programjai kdzt szerepelt pl. Tarzan park, helyi Ac6lgyrir liitogatdsa, Fair play Event,
csodrik Palotrija, Szindszmtzeum, P6l utcai firik nyomriban - Fiiv6szkert l6togat6s, Nemzeti
Mtzeum, F6viirosi Allarke(, Sarkad Udvar stb. A idbor egyik napjrin a Mugyai voidsker".a
helyi szervezete tartott programot a gyermekeknek.

b Mama-baba klub
A.Baba-mama klub r6gi hagyomiiny az int6zm6nyben. A kismamrik tapasztalatot cser6lnek,
mig gyermekeik egyiitt jritszanak . Ezek az alkalmak a sziildk visszajelidsei szerint nagyban
el6segitik a gyermekek beilleszkedds6t a b6lcs6d6be, illetve 6vodriba. Ezen trilmen6in az
any6k szimrira j6 lehet6s6g a kisgyermekes id6szak soriin is a k6z6ssdghez val6 tartozfus, az
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izol6ci6 csdkkentdse. A programot sz(nesitett6k a meghivott el6ad6k, valamint az tinnepi
alkalmak.
A klub legf6bb kihivrisa is ez: dvr6l 6vre fjra kidpiteni a,,csapatot", hiszen a bdlcs6d6s vagy
6vodis korri gyerekek az int6zm6nybe kertildssel m6r nem jri.rnak a klubba, sziik I -2 dv,
amikor a klubnak helye van a csaledok 6let6ben.

) Erzsdbet tdbor
Az int6zmdnyben gondozott gyermekek kdzdtt sokan vannak, akik nem jutnak el nyaralni,
igy 2019-ben rijra p6lydztak a Magyar Nemzeti Udtildsi alapiw6ny Erzsdbet uibor
programjiira, melynek eredmdnyekdnt 19 fiis gyerekcsoport vett rdszt kdt kisdr6vel a zdnkai
tdborban.

) Kamaszklub
Nyitott. szemdlyis6glejleszto jellegii csoportfoglalkozis.
A csoportloglalkoz6sok c6lcsoportja: l2-17 dves kamaszok.
A csoportfoglalkozlsok cdlja a szabadid5 tartalmas eltdltdse, trirsas kapcsolatok kialakitdsa 6s
az egydnek reke6ci6jrinak formrilasa heti rendszeressdggel megta(ott klubfoglalkozis
keretdben.
Tartalmilag mindez jrit6kos formriban, kdz6s besz6lget6sekkel, egydni, priros ds csoportos
6nismereti feladatok, jritdkok segits6gdvel tdrtdnt. A csoport neve: The Place.

7 kirsasjdtdkUub
A fiatalabb korosztiilynak (7-13 dv k6zdtt) kiildn csoportot tartanak a Kamaszklubbal
piirhuzamosan. Igy a kiil6nbdz6 koru testvdrek is talilnak megfelel6 programot. A k6z6s
jrit6k sorrin a kommunik6ci6 fejlesa6se, ismeretetadas is megval6sul, de sziimos szoci6lis
k6szsdget is er6sitenek, tanitanak a tiirsasjdtdkok a kciz6ssdg6pitds mellett.

A csoportfoglalkoz6sok cdlja volt, hogy a r6sztvevok szabadidejiiket tartalmasan tdltsdk el, a
kialakult tdrsas kapcsolataikat megi|rizzek, elm6lyitsdk. A megdrtdssel, tisztelettel, a mrisik
elfogadrisrival fejlodheteu az empriti6juk ds az dnismeretiik. A k6z6s jritdk sorrin a
kommunikiici6 fejlesztdse, ismeretetadas is megval6sult.

A programokat a fiatalok iskolai elfoglalts |gaihoz igazodva, kesri ddlutiinra szeryenek.
Fontosnak tartottiik. hogy a programok a fiatalok igdnyeihez igazodjanak.
A foglalkoziisokon, l6nyeges volt a rdsztvevok aktiv k6zremtik6d6se, ami teljes mdrtdkben
megval6sult.

22. sz. titbl{zat: Szocirilis kompetencia-fejlesa<i csoportok a 2019. 6vben

KLUBOK, CSOPORTOK, TASONOX STATISZTIKAJA

KLUBOK NEVE Foglalkozisok (alkalmak) szrima Forgalom (f6)
Sziinidei Napraforg6s Napok l0
Baba-marna kluh 31 405
Erzsdbet t6bor (6 nap) 6 l9
Kamaszklub, tersasiitek klub 25 168

Osszesen 1032

A Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kiizpont feladatai

) A gyermek vesz|lyezrekttsdgdnek megsz ntetdse, a gyermek vddelme drdekdben a
gyermekv6delmi gondoskod6s keret6be tartoz6 hatrisrigi int6zked6sekhez kapcsol6d6
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tev6kenys6gek;
! Speci6lis szolgdltat{sok biztosftrisa;
i Szakmai tdmogat6s nytjtrlsa a Csal6d- ds Gyermekj6leti Szolgelatnak ds a gyermek

veszdlyeztetettsdg6nek megelozdse drdek6ben a tertiletdn miikird<i jelz6rendszer
munk6jdnak koordindkisa.

Az intdzm6nyen beliil a hat6s6gi iigyekben drintett csopo( toviibbra is az esetmenedzseri
team. Ndgy esetmenedzser kdsziti a javaslatokat (pl. vddelembe vdtel) a gyrlmhivatali
megkeres6sek nyomdn, illetve koordin6lja a mair valamely intdzkeddssel 6rintett gyerekek
kdriili letadatokat.

A Kdzpont szolgdltatdsait 2019-ban 5 066 fo vette igdnybe. Az el6zo 6vihez k6pest j6val
magasabb szrim (2018-ban I 198 fo) az 6vodai-iskolai szocirilis segit<i munk6t v6gz6k
tevdkenysdgdbol ered (az <isszes foglalkozris r6savev6je is szerepel az adatban az egydni
megkeresdsek mellett). Hat6sdgi int6zked6ssel 105 kiskoni volt 6rintett.

3. ribra Hat6srigi intdzkeddssel 6rintett gyermekek sz6ma

Hat6s6gi int6zked6sse! 6rintett
gyermekek szdma: 105 f5

r v6delembe vett 80 f6

4v r ideiglenes hatdlyLl elhelyez€s 4 f6

t, nevelesbe vett: 20 f6

ut6gondozott: 1f6

Forrds: Naproforgd Csaldd- ds Ayermekjdkti Kdzponl

80 gyermek eset6ben vddelembe vdtel kereldben, 25 gondozott gyermek vonatkozaseban

pedig szakellitds keretdben (4 ideiglenes hat6lyf elhelyezett, 20 neveldsbe vett gyermek, 1

ut6gondozott) vdgeztek esetmenedzseri tev6kenys6get. E zekhez kapcsol6d6an a Kdzpont
munkatersai 47 v6delembe veteli tiirgyaliison, ill. l3 vddelembe vdtet feltilvizsgdlati
trirgyakison, valamint I elhelyez6si targyal6son (F6vrirosi Gyermekv6delmi Kdzpont ds

Tertileti Gyermekv6delmi Szakszolgrilat - TEGYESZ) vettek r6szt' V6delembe v6telhez

kapcsol6d6 gondoziisi-nevel6si tervet 344 esetben k6szitettek,45l csalddkltogat6st v6geaek,

6s felk6r6sre 120 kdmyezettanulm6nyt k6szitettek. Emellett 794 esetkonzult6ci6t

bonyolitottak le (ebben 6ppen rigy benne van a telefonos egyeztetds egy oszt6lyfondkkel,
mint a szemdlyes, 45 perces egydni konzultiici6 az adott gyermek iigy6ben a pszichol6gussal

is). Esetmegbeszdldst, esetkonferenci6t l3 alkalommal szerveaek a gyermek a csal6d

probldm6inak megoldrisa drdekdben.
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A 2019. dv sonin a kiil6nb6z6 szintereken megjelen6, frissen kirobbant, vagy 6ppen 6vek 6ta
tart6, egyre jobban elm6lyiil6 konfliktusok jelentettek toviibbra komolyabb kihiv6sokat a
szakembereknek. V6lisi, kapcsolattart6si iigyekben nem ritka, hogy a sziil6k egyszere
,,haszniljrik" egymiissal val6 feldolgozatlan konfliktusuk szinter6iil a gyrimhivatalt, bir6s6got,
csalidsegitot ill. estemenedzse(, specirilis szolgdltatiisokat (medirici6, pszichol6giai, jogi
taniicsadas), oktatiisi- nevelesi int6zmdnyeket.
Az 6vodai 6s iskolai szociiilis segitds beinduliisdval az int6zm6ny egyre ink6bb rdsze olyan
probldmakdrdknek is, amelyek koriibban nehezebben jutottak el a Napraforg6 Kdzponthoz.
Gyermekek drthetetlen, abnorm6lisnak ttn6en szexualiz6lt magatafiesAr6l az elmrilt dvekben
egyre tdbb gyermek keriilt be ilyen jelzds alapj rin a segit6 munk6ba, de ezek hduerdben
inkribb szexurilis bintalmazis gyanrija meriilt fel, igy a gyermekv6delmi munka is ez
ir6nyban zajlott.
Az ut6bbi miisfdl 6vben, miota az 6vodai ds iskolai szocirilis segit6k az intdzmdnyekkel
sokkal szorosabb kapcsolatban rillnak - hiszen rendszeres jelen vannak az 6vodiikban,
iskoldkban -, deriilt ki a szakemberek sziimiira, hogy a probldma enn6t joval szdlesebb kdni.
Azaz a gyermekek egdsz kicsi kort6l mutatnak olyan viselkeddsm6dokat, melyek ana
utalnak, hogy a kor6bbi tabuk a csaliidokon beliil megsziintek, hogy a gyermekek intemetes
t6jdkoz6d6sa gyakran teljesen a feln6ttek feltigyelete, kontrollja n6lktil zajlik, hogy a tdmriban
sztilo 6s gyermek is mag6ra van haglva. A pedag6gusok 6(hetoen nem 6rzik magukat a
t6mdban el6ggd felk6sztiltnek, ds keresik a ktils6 t6maszpontokat.

6vodai 6s iskolai szocidtis segitok ds az intdzmdnyben dolgoz6 pszichol6gusok a 2019-es
6vben tdbb izben kaptak megkeresdst, hogy tartsanak:

foglalkozdst gyermekeknek (ha pl. kideriil, hogy pom6ndzegetds zajlik a gyerekek
kdzdtt ds ez a mindennapi, egym6ssal kapcsolatos viselkeddsiikben is megielenik);
trij6koztat6st az intemetes szexurilis zaklatris vesz6lyeir<il;
sziil5csoportot 6vodriskoru gyermekek sztileinek az ovis korban norm6lis szexudlis
drdekloddsrol ds ami ett6l eltdr.

Epp ezdrt ea a probldmakdrt vAlasztotta a Napraforg6 Csal6d-6s Gyermekj6ldti Kdzpont a

2019. 6vet 6rt6kel6 dves szakmai tan6cskoz6s t6m6j6ut, hiszen az egy sz6lesebb forum, igy a

szakmai mrihelyeken a feltett kdrddsek kdz6s feldolgozrisiival t6bb embert is el6rhettek, mint
unire az 6vodai 6s iskolai szoci6lis segit6i csapat l6tszdmdn6l logva k6pes.

l8

Kiemelt vesz6lyeztetetts6gi teriiletek az 6v sorin:
2019-ben 210 kiskorut ta(ott nyilven a Kdzpont veszdlyeztetettk6nt (akik esetdben kit6lt6ttdk
,,A gyermekeink v6delemdben" cimti adatlap-rendszert), akik kttziil a vezet6 probl6ma
alapjiin legnagyobb aninyban (148 kiskoru) a kdrnyezeti t6nyez6k (ddnt6en csaliid 6letvitele,
neveldsi probl6ma, csal6di konfliktus) jdtszottak szerepet. A magatartiisi f6csoportba 34
kiskorrjt soroltak (ide tartoztak pl. a tankdtelezettsdgiiket elmulaszt6, vagy iskolai
beilleszked6si neh6zs6gekkel ktizdo, ill. szerfogyasa6 vagy csavarg6 gyerekek), az egdszsdgi
f6csoportba 64 gyermeket (ttlnyom6r6szt magatanesi- vagy tanul6si zavaroklprobldm6k
tartozlak ide), anyagi f<icsoportba pedig 22 gyermeket.



3.1.5. Csalddjdb6l kiemelt gtermek szilleinek gondozdsa

A 2019. dvben 25 gyermek volt szakell6tott. Ebb6l 20 gyermek neveldsbe v6tel keret6ben,4
gyermek ideiglenes hatrillyal elhelyezettkdnt, I gyermek pedig ut6gondozis, ill.
szakell6t6sb6l kikeriilt strituszban.
Ndhany gyermek eset6ben nem lehet megtaldlni a sziil<iket, vagy ha igen, akkor is dvek 6ta
v6ltozatlan kdriilm6nyek rillnak fenn, igy az iigytikben, 6rdekiikben dsszehivott tdrgyal6sok
csak form6lisak maradnak, drdemben nem tdrt6nik elorel6p6s.
Viszont a gyermekv6delmi tdrv6ny 6s a gyermekv6delem mai szemldlete alapjrin is a
gyermekek csakidban tdrt6n6 nevelked6s6nek el<isegitdse a f<i c6l, igy a szakemberek
igyekeznek a szakelliitrisban tdltdtt id6 minimaliziiliisrira: bekertil6s el<itt csalddsegitdssel,
szolgiiltatrisok biztositds6val csak a legvdgs6 esetben javasolni a kiemel6st, kimeneti oldalon
pedig pozitivan 6rtdkelve a sztilok viiltoziisra tett er6feszit6seit, jelent6sebben megtiimogatni
a hazakertilds folyamatdt. Akadnak is pdldrik erre, amikor a szakelliitasb6l val6 kikeriil6s
utrini idriszakban kell ut6gondozris formrlj6ban segiteni a csakidj6ba visszakeriilt gyermek
tov6bbi fej l<idds6t, gondoziis6t-nevelds6t.
Ugyanakkor a tavalyi dv soriin azzal is szembestiltek a szakemberek, hogy bizonyos
esetekben nem egyezett a csal6dsegit6k/esetmenedzserek komoly vesz6lyeztetettsdget
tartalmaz6 javaslata a gyAmhivatal megdllapit6saival, drint6seivel.
A gyermek esetleges csahidb6l val6 kiemeldse kapcs6n felmertil tovdbbe az a dilemma, hogy
a gyermeket fogad6 int6zm6ny megfelel6 lesz-e a gyermek szitrn ra, mivel a befogad6
otthonok, gyermekotthonok rendkiviil trilzsrifoltak, a gyermekeket gondoz6, feliigyeki
szakemberek fluktu6ci6ja igen magas, kimagasl6an jelen van a kortrirs abtzus. Ezeket a
szempontokat is mdrlegelni kell egy-egy iigyben, egy-egyjavaslat megl6telekor.

3. 1. 6. s p nc il Lts szolci LrArisoK

A speciiilis szolg6ltatiisok kinrilatiinak sokf6lesdge, arrinya, erossdge nagyban meghatlrozza
egy Kdzpont munkrijrinak minosdgdt, lehetosdgeit. Ezek jdv6-orientiilt szolgiiltatdsok, melyek
fejlesztds6re oda kell figyelni, ha min6s6gi elkit6st kivdn biaositani egy gyermekj6ldti
int6zm6ny.

i Ovodai ds iskolai szocidlis segitd munka

Az iskolai szociiilis munka, mint kdtelez6 szolgdltatris bevezet6se 2019 szeptember6t6l jelent

meg. A Napraforg6 Kdzpont a kezdetekt<il kiemelt feladatrinak tartotta az oktatiisi
int6zm6nyekkel val6 egyiittmiikdddst, a pedag6gusokkal, gyermekv6delmi felel<is6kket val6
(adott gyermek kapcsdn akrir napi szinten tdrt6n6) kapcsolattartdst.
Az tj szotgriltatris kciz6ppontjdban a prevenci6, a tanricsadrls, tdjdkoaads, informdci6nyrijtris,
segits6gnyrijtris iill. Az int6zm6nyekbe kihelyezett gyermekvddelmi szakember fontos eszkdze

a jelzorendszer erosit6senek is.

2019-ben az egyiittmtiLkdd6si megrillapodrlsok megkdt6s6t 6s a kapcsolatfelv6teleket kdvet6en,

az intdzm6nyek lelt6rk6pezdsdvel, a sziiksdgletek felm6rdsdvel folytat6dott a munka.
Fokozatosan sikeriilt ki6piteni az intdzm6nyi kapcsolatrendszert. A segitok koordinrikis6val 23

6vodriban, iskokiban alakult mentrilhigidnds team (az 6vodai 6s iskolai szocirilis segitok

mellett tagjai az iskolai v6d<ino, pszichol6gus, gyermekv6delmi lelelos, esetenk6nt az

igazgat6) igy a tiiLrsszakm6knak rendszeres id<ikdzdnk6nt lehet6s6giik van egyiitt gondolkodni,
tevdkenys6giiket <isszehangolni, tudiisukal komplex m6don haszn6lni a vesz6lyeztetetts6g

megeloz6se, kezel6se 6rdekdben.
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4. dbra: neveldsi, oktatdsi intdzmdnyek igdnyei a sziiksigletfelmirdsek alapjdn

GYERMEK- ES

IFJUSAGVEDELMI

TEVEKENYSEG EK

PREVENCIOS TEVEKENYSEGEK

. inform6ci6 a gyermekv6delmi rendszer mfkdd6sd16l

. a jelzds megfogalmazisanak 5egit6se

. konzultCci6s lehet6sdg egy6ni esetekben

esetmegbesz6l6s

. iskolai konfliktusok kezel6se

. csoportloglalkoz,s osztdlyk6zossdgnek

. kiscsoponos foglalkozas

. jitdkklub

egydni kdszsegf ejlesztds
. egydn, csoport megfigyelds pedag6gusi felkerdsre
. medi6ci6

Forras: Napraforgd Csaldd- ds Gyermekjdbti Kdzpont

Az igdnyekre reagdlva, a nyiir folyamiin megt6(dnt a szolgdltatiisi paletta kialakitesa, tartalmi
kidolgoz6sa, melyhez programftizet formrijriban jutottak hozzb az 6vod6k, iskoLik.

A pedag6gusoklal val6 egyre szorosabb egytittmiikdd6s ellen6re a rendszeres logad6 id<ik

kihasznrilatlanok maradtak, a sziilok ds tanul6k sem 6ltek a lehet6sdggel. Ugy tiint,
cdlravezetobb a rendelkezdsre iilliis biztosit6sa, amit a lelefonos. email-es el6rhet<is6g tesz
lehet6vd. Ez a fajta rugalmassdg hatdkonyabbnak bizonyult, n<itt a sziil6i 6s pedag6gusi
megkeresdsek sz6ma.
A felszabadul6 idokapacitrist a prevenci6s munk6ba forgatva a csoportos tevdkenysdgek
mennyisdge nrivekedhetett. A gyermek kliensk<jr el6r6se a programokon keresaiil tudott
leginkribb megval6sulni. Ott megismerve a segit6t, kds<ibb nagyobb bizalommal kerestdk tit
probtdmriikkal a tanul6k.

A magas fluktutici6 ellen6re, rijabb szakemberek munkriba rill6s6val 9 fore b6viilt a segit6k
ldtszrirna. Az intezmdnyek sztiksdgleteinek kiszolgrll6siitroz, hat6kony, magas szinvonahi
szolgriltatrisnyrijt Ashoz ez a l6tszrlm m6g mindig nem el6gsdges. Az egy segit<ire jut6
elkitand6 gyermekszrim ugyan csdkkent az tj belep6kkel, de az intdzmdnyi strukttra ds a
kdzleked6si ido tov6bbra is gritolja, hogy az 6voddk, iskotdk elvrirrisainak teljes m6rtdkben
megfeleljenek.

A kdtelez6 k6pzesek mellett lbntos trdningeken, tovribbkdpzeseken is r6szt vennie a

segit6knek, hogy professzionrilisan tudjanak reag6lni a vriltoz6 viLigunk kihiv6saira.

30

A k6rd<iivek 6s szemdlyes interjrik alapjrin a gyermek- ds iltsrlgvddelmi feladatok
ell6tAsenak tiimogatrisa mellett. a sokrdtii prevenci6s tev6kenys6gre is egyre nagyobb igdny
jelentkezett.



A szolg6ltat6st 1255 tev6kenys6ge sorrin 4449 f6t 6rl el.
Egr6ni fogad66rdkkal ell6tottak szAma: 778 f6, ebb6l 270 volt ryermek.
A csoportos tev6kenys6gek soran 3671 f6, tisszesen 585 alkalommal vett r6szt a kiilSnbriz6
programokon (csapat6pitds, szemdlyes ds szoci6lis kompetenciafej lesztds,
kommunikdci6fejleszt6s, tematikus foglalkoz6sok, tdborok, klubok, f6rumok).
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egyeni szocidlis munka csoportos szociilis kiizdss6gi szoci6lis
munka munka

r szul6 r gyermek I szakember

Forrds: Napraforgd Csaldd- is Cyernekjd6ti Kitzpont

I Csalddi konzultdci6

Csakidkonzultrici6s szol96ltat6s biztosftrlsa tdrvdnyi kdtelezettsdg, de az ell6t6sa hull6mz6an
biztosftott. A szolgiiltat6s p6ros vezetdst kiv6n, de az elmrilt dvekben nem 6llt mindig
rendelkez6sre k6t pszichol6gus 6s/vagy csalid-, illetve priLrkonzult6ci6 teriiletdn kepzett
munkatiirs. A lenti probl6m6n javitott, hogy egy csal6dsegit<i koll6ga csal6dteripi6s k6pz6se

befejez6d<itt, igy heti I alkalommal be tudott kapcsol6dni a pszichol6gusok 6ltal vitt
szolgriltatasba.
Prevenci6s cdl, hogy a csaliidi- ds parkonfliktusok eset6n az drintettek idtiben forduljanak
szakemberhez, ezzel sok vdl6s 6s elm6rgesed<l viszony megel<izhet6 lenne.

Az elmrilt 6vben 96 csal6dkonzultdciris alkalom zajlott le 36 6rintett eset6ben' 6s 64

csalrid- 6s pdrterripiris iil6sre keriilt sor 26 ellitott r6szv6tel6vel. Ez mir jelent6s

n6veked6s a 2018-as dvhez, de mdg mindig nem jut mindenki bel6that6 id6n beltil ell6t6shoz.

A jtivo 6v cdlkitrizdse ennek a szolgiiltatdsnak a stabil munkatri.rsi gird6jtlt kialakitani, ds

lehet6vd tenni nagyobb esetsz6m elldtdsdt.

I Medirici6

Munkrijuk sorin tovribbra is nagy ariinyban foglalkoznak a v6l6sokat megszenvedti

gyerekekkel, akik azt dlik rit napr6t napra, hogy a sztil<ik nem tudnak m6sra f6kusz6lni, mint a
viiliisi harcra. Az altemativ konfliktusrendezdst, a bajok korai kezelds6t sajnos a mindennapi

mentdlhigi6n6s kultrira m6g nem el6gs€gesen tartalmazza. Ennek a kulttranak a hi6ny6t

mutatja a medidci6s szolg6ltat6s viszonylag alacsony kihasznrilts6ga is. Pedig, ha a kdz6s

5. dbra Az ivodai ds iskolai szocidlis segit6i tevdkenysig megoszlisa 201 9-ben

SZAKMAT TEVEKENYSEG
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gyerek kapcs6n rigysem lehet elkeriilni, hogy a vdlds kdriil/utrin bizonyos kdrd6sekben ne

legyen egyiittmtkdd6s, valamildle meg6llapod6s, akkorj6val flijdalom mentesebb, egy6nre
Y Pszicholigiai tanacsadds

A pszichol6giai segits6gnyujtiis elengedhetetlen eszkriz a gyermekv6delemben ds a

csakidsegitdsben is. Nem kizrir6lag a csaliidsegitok/esetmenedzserek dltal delegiilt esetek
keriilnek pszichol6gushoz, hanem jelent6s szimf 6nk6nt jelentkez6 is van, aki felkeresi az

intdzmdnyt 6s specirilisan pszichol6gusi segitsdget k6r 6nmaga, vagy gyermeke szitmfua.
Leggyakoribb probl6mrik, melyekkel hozzi\uk fordulnak: dletvezet6si, gyermeknevel6si
gondok, normativ kizis, stressz 6s szoronges kezeldse, 6n6rt6kel6si k6rddsek, gy6sz,
pszichoszomatikus tiinetek, v6l6felben l6v6 sztil<ik, ill. gyermekeik.
A 2019-as 6vben pszichol6giai tandcsaddsra 728 esetben keriilt sor, az 6rintett kliensek
sz6ma 130 f6 volt. Az elfizii 6vhez viszonyitva valamivel ttibb kliens r6szesiilt jelentdsen
magasabb riraszdmI el16t:isban.

'r F-ejleszrdpedagdgus

Az intdzmdnyben tovrlbbra is heti ndgy 6rdban iill rendelkez6sre fej lesztopedag6gus.
A lejlesztdsre kertil6 gyerekek legldbb esetben mrir stlyos iskolai kudarcokkal kiizdenek. F6

cdl a tantrirgyi felziirk6ztatris mellett ilyen esetekben az iskolai kudarcok okainak feltilrisa,
ezt kdvet6en rij tanul6si stilus 6s napirend kialakitdsa. Akindl ez a folyamat sikeres, ott a
gyermek dnd(6keldse is javul az el6rt eredmdnyek fdny6ben, mindez azonban nagyon lasst,
munkaigdnyes folyamat.
A fejlesztdsre a tanul6k egy r6sze folyamatosan, egdsz 6vben igdn)'t tart, de jellemz6 a nyriri
sziinetben jelentkezo gyermekek csoportja is, akik a p6tvizsgrira val6 felk6sztil6shez kdmek
segitsdget.
A fejlesztopedag6gus az esetmenedzserekkel ds csal6dsegit6kkel is rendszeresen konzulttil,
az itltala elliitott gyermekek k6z<itl vannak gyrimhat6s6gi intdzked6sekkel drintettek is. A
fejlesztopedag6gus bevon6s6ra minden esetben kisdrletet tesznek, ahol a gyermek tankdteles,

de nem jiir be az iskokiba.
A 2018. 6vben l4 ryermek kapott az int6zm6nyben fejlesztdpedag6giai szolgdltatrist'
iisszesen 178 alkalommal.

Y Jogi tandcsadds

A tandcsadrist nyrijt6 jog6sz 309 alkalommal tartott jogi tanricsaddst, az ig6nybe vev6

kliensek szdma 375f6 volt.
A jogi tanricsaddsra folyamatosan nagy az ig6ny a lakossiig r6sz6rol, heti 8 6r6ban mtikridik a

Kiizpontban a szol96ltatiis 2 jogitsz k<izremtikdd6sdvel.
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7 Kapcsolattartdsi Upgtelet

A szolgriltatris toviibbra is kdthetente pdntekenkdnt 
,l4.00-20.00 

6ra kdzdtt miikddik. 2019-

ben 26 alkalommal keriilt sor az iigyeletre. Az ellitottak szima 29 f6 volt' akik 9l
alkalommal (iddsdvban) vett6k ig6nybe a kapcsolattart6si iiryeletet.

A kapcsolattartiisi esetek sirlyossrigi lbka no. az dnkentesen megjelentek szama zsugorodik 6s

bi16s6gi, gydmhivatali v6gzdsekkel elrendelt kapcsolatta(asok v6ltak jellemz<iv6.

A szolgriltat6s cdlja, hogy a gyermekek viiliis utrin (vagy alatt) is kapcsolatban maradjanak

sztileikkel, nagysziileikkel, testv6reikkel. Ha a gyermeknek ez az alapvelo joga valamilyen ok

miatt nem biztositott, kapcsolattartrisi tigyeletiik medietori (k6zvetit6i) segits6get, semleges

helyet 6s a gyermek szlmfua termdszetes kdmyezetet (6t6kokkal berendezett szob6t) tud

felajrinlani. Emelkedett a ktil<in dlci sziilotol etidegenitett gyermekek sziirna, akik a

kapcsolattartiis ideje alatt sem akarjrik a miisik sziil6vel a kapcsolatfelv6telt.



i Kdszenldti szolgrilat

A kdszenldti szolg6ltatiis ig6nybev6teldnek lehetosdge baj eset6n nagy biztonsrig6rzetet
nytjt a lakossrignak. A k6szenldti szolgrilatot az int€zmdny nyitvatart6si idejdn kiviil
miikddtetik, melynek keret6ben az iigyeletes munkatdrs telefonon tanricsadiist, trijdkoaakist
ad krizishelyzetbe kertilt, XVI. keriiletben 616 egyeneknek 6s csal6doknak. Els<idleges c6l,
hogy aki a keriiletben vesz6lyhelyzetbe keriilt gyermekrol tudom6st szerez, az jelezze a bajt,
6s szakembenel tudjon konzultrllni a sziiksdges ldpdsekr6l.
20l9.6vben 25 alakalommal hivtrik a keriilet lakosai a k6szenl6ti szolgilatot.

3.2. GymuxEx NAPKOZBENI ELL{TASA

Gyermekek napkdzbeni etletas6t az Onkormrinyzat b6lcs6de form6j6ban nytijtja, de a

keriiletben takilhat6k csal6di napk<izik, 6s a gyermekek altemativ napkdzbeni ell6tris

r6szekdnt jdtsz6hiiz is.
A bdlcsodei ellatas keretei 201g-tol bovtiltek: lehet6s6g van a mini b6lcs6de, munkahelyi
bdlcsode 6s csal6di biilcsode ldtrehozisrira.
Ez az rinkormiinyzati feladatot nem drinti, de a keri.ilet elliit6rendszerdre hat6ssal lehet, brir ez

jelenleg m69 nem 6rz6kelheto.
A jogszab6lyv6hozhs a bdlcs<idei ell6tdst drint6en kedvez6, illetve az 6vodai ell6tiishoz

igazod6. Az ell6tAs alapjait 6rinto v6ltozris nincs.

3.2.1. BOLCS1DE Es BOLCSIDEr szoLGiLTALisoK

A Gyvt. 42.-43. $-a alapj6n:
,,Bilcsiidei elldttis

12. S (1) A bAlcs6dei elldtds keretdben - ha e tdminy kivdtelt nent tesz - a hdrom dven oluli
gtermekek napkt)zbeni elldtasdt kell biztositani.

(2) B6lcs6dei elkittist biztosithat a bdlcsdde, a mini bdlcsdde, a munkahelyi bdlcsdde is a csalddi
bblcsdde.

(3) Bdlcsddei elldtds keretiben 0 sajdtos nevelisi iginyff pyermek, valamint o korai fejlesztisre is
gondozdsra jogosult gwmek nevehise is gondozasa is vdgezhet6.

(1) A bbtcsddei elldtds keretiben az (l) bekezdts szerinti elldtason t l- szolgdltataskint specirilis

tandcsadds, idlszakos gtermekfeliipelet, gtermekhotel m kodtelise vagt mds gtermeknevelist segild

JJ

> Egtdb specidlis szolgdltotasok

Ami mdg a K6zponthoz tartoz6 specidlis szolg6ltat6s, de az el6z6ekben nem keriilt emlitdsre:
- Utcai/lak6telepi szoci6lis munka (ennek keret6ben megy a Griaol6 kalandklub ds a

nydri Gdzol6 Kalandtibor): l0 szombati kirindulds + 5 napos nydri tribor;
szolgdltat6sban r6szesiil6k szrirna l8 f<i.

- Szocidlis diagn6zis felv6lele: Ez az 6vek 6ta ,,pilot"-k6nt miikdd6, majd 2019 januar
I -tril minden kdzpont szimira k<itelezo, orsz6gosan, ill. f6v6rosi szinten is csak
nagyon lassan meggydkeresedni tud6 rij szolgiiltatds a Napraforg6ban sem mutatott
eltdro tapasztalatot. Kdt jelentkezot siker0lt fblvennitik, kifejezetten a

diagn6ziskdszit6sre felvetl esetmenedzser szem6lydben, de mindketten a pr6baid6
alatt vagy k6zvetlen ezutiin kileptek, a meghirdetett munkakdr dsszesen 6 h6napon 6t

volt betdltetlen jelentkez6k h(jrin, igy a napi gyakorlatba, az int6zm6nyi
gondolkod6sba sem tudtrik egyel6re bedpiteni ezt a szolg6ltatast. A 2019-es dvben igy
ennek a feladatnak az ell6tdsa szem6lyi feltdtelek hiriny6ban el6gtelen volt.



43. S(l) A bdlcs\de olyan bdlcs1dei elldrast ny jtd intdzminy, amely a gyermekek napkbzbeni

elldtdsa keretiben, a Bdlcsddei nevelds-gondozds orszdgos alapprogramia szerint, jogszabdlyban

meghatdrozolt szakirdnyti vdgzettsiggel rendelkezd szemily dltal, ak{lr ldbb csoportban ny jl
szalrszerfi gondozdsl is neveldst.

(2) A bdlcsdde szervezetileg mfrkadhet

@ anal 16 bOlcsfldehlnt, annak tagintdzminyekint,

b) bdlcsddei igazgatdsdg, illetve egtesitett bdlcsdde szervezeti formdban, annak lagintdzmdrryehint,

c1 tdbbciI 6voda-bdlcsddekdnt, vagt
d) l\bbcitil, kdzds igazgatdsi int[zminy dndlli szervezeti is szakmai egtsdgekint.
(3) A bdlcsddei.felvttel sordn eldnyben kell rdszesiteni

a) ha a gtermek sziilfije, mds tdrvinyes kdpvisel1je a felviteli kirelem benylitdsdt kdvetd 30

napon bel l igazolja, hogt munkaviszonyban vagt mtmkavdgzdsre irtinyul, egib jogviszonyban dll -
aa) a rendszeres gtermekvidelmi kedvezmdnyre jogosult gtermeket'

ab) a hdrom vagt tdbb gtermeket neveld csolddban il6 gtermeket'

ac) az egted ldll6 sz 16 dltal nevelt gtermeket, ds

b) a videlembe vell g)ermekel.
(1) A bblcsdde nydri nyityatortdsi rendjit a fenntart' haggtja j6td. A fenntart6 a bdlcsadei sziinet

idejire a sziil6, tdrvinyes kdpvisel| krirdsire gondoskodik a gyermek intdzminyi gondozdsdnak,

neve I isi ne k me gsze rve zi s 6161.

(5) A miniszter rendelerben a bolcsddik szdmdra a bolcs1dei dolgozok szakmai fejlesztise,
szahnoi i)nnepsdgek megta dso is a btilcs6dei elldtxhoz kapcsol6d6 szakmai cilok megval1s[td-sa

irdekeben -' nielis-gondozds ndlki)li munkanapot hatdroz meg. A nevelds-gondozds ndlhlli
munkanapon a balcsddii nevelds is gondozds sziinetel, a fenntort6nak azonban erre irdnytl6 sztilSi,

tdndnye; kipvisel6i kirdsre gondoskodnia kell a gtermekekfeliigteletdnek megszervezisirdl. "

A szocidlis szolgfltat:isokr6l, a szem6lyes gondoskod6s keret6be tartoz6 s/ermekj6l6ti
alapelldtisokr6l 6s a szocidlpolitikai kerekasztalr6l sz6l6 912010. (I[ 29')
tinkorm6nyzati rendelet 6. $-a az a16bbiak szerint szabiiyozza a b6lcs6dei szolgdltatdst:

,,6. i (l) Bdlcsddei szolgdlrauk a(z)

a) idd s z ako s gte r m e kfe I iigt e I e t,
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szolgdltatds is biztosithat6. Ezeket a szolgiltatdsokat a gtermek hatodik dletivdnek bebltdsdig lehet
igdnybe venni-

(5) A bdlcsddei neveldsi dv szeptember 1-jdtdl a kAve*ezd dv augusztus 31-iig tart.
42JA. S (l) Balcsddei elldtds keretdben a gtermek h szhetes kordt6l nevelhet1 is gondozhar6

a) az 6vodai nevelisre nem dretl gtermek eselin a (2) bekezdisben meghatdrozott iddpontig
b) a sajdtos nevelisi iginyi g,ermek, valamint a korai fejlesztdsre is gondozdsra jogosult gtermek

esetin a (3) bekezddsben meghatdrozott iddpontig,
c) az a) is b1 pont ald nem tarlozd g)ermek eselin, ha a harmadik iletdvdt
ca) janudr l-je 6s augusztus 3l-e kbzou blli be, az adotl iv aug:usztus 3l-6ig,
cb) szeptember l-je is december 3l-e kdzdtt tdlti be, a kave*ez6 iv augusztns 3|-iig, ha a sziil6,

tdrvdnyes kipviseli nyilatkozik arr6l, hogt a gtermek napkdzbeni elldtti,sdt eddig oz iddpontig
balcsddei elldtds keretdben kivdnja megoldani.

(2) Ha a gtermek harmadik iletdvdl betdltdfie, de testi vagt irtelni fejlettsdgi szintje alapjdn mig
nem drett az ivodai neveldsre, ds ivodai jelentkezdsdt az orvos nem javasolja, bi;lcsddei elldtds
keretdben gondozhat6, nevelhet6 a gtermek negtedik dletdvdnek bebltdsdl kOvetd augusztus 3l -dig.

(3) A balcsddei elldtasban a sajdtos nevelisi iginy gtermek annak az iwtek az augusztus 31.

napjdig vehet rdszt, amelyben a hatodik dletdvdt bebhi.
(1) Meg kell sztintetni annak o gg)ermeknek a bdlcsddei elldtdsdt, aki omosi szakvilendny alapjdn

egiszsdgi dllapota miatt btilcsddiben nem gondozhald.

Bdlcsdde



b) ny jtott nyiMa tartds,
c ) ott hon i gt erme kgondozas,
d) baba-mama muzsika,
e) jdrszdhdz,

f,1 szdraz s6 terdpia,
g) jtitdkos gtermektorna,
h) fej ladisv izs gdlat, tandc s adds.
i) egtini konplex fejleszrds,
j 1 kiscs oportos kompl ex kd pe ssi gfej leszt ds,

k) komplex, jdtdkos babo-mama foglalkozds,
l) vendigdtkezds.
(2) Az iddszakos gtermekfelilgtelet kerettben o bdlcsddei elldtdsban egtdbkint nem rdszes 16, 4

iven aluli gtermek szalcszer gtndozdso brtinhel.
(3) Nytijtott nyiuo taltds keretiben a bdlcsdde munkunapokon - bdrmely sziild kdrdsire - 20 6rdig

m kbdik ds gondoskodik a gtermek vacsoraztatdsdrdl.
(1) Otthoni gyermekgondozds keretiben azon csaldd gtermekei gondozhatbk, ahol
a) hdrmas vagt tdbbes ikerszi.ilds brtdnt:
b) vagt kettes ikrekkel egilu legaldbb hdrom, iskolakdteles kor alatti gtermeket nevelnek.
(5) A baba-mama muzsika a sziildk szdmdra egt - otlhon is alkalmazhat6 - eszkdzt, technikdt mulal

meg, a gtermekkel ehtilttifi idd kellemes, hasznos, szereletleljes kifillisirc, mely fejleszti a g,termek
is me re te il, rit nusd rzd kd t.

(6) A jdtszdhazi szolgdltatds a kisgtermekes anyukdknak teremt lehetdsigel arra, hogt l-4 6ves

gtermek kkel egt tt kdzbssigben meghaldrozott iddkdz1nkint jdtszhassanak kellemes, otlhonos
kdrnyezetben.

(7) A szdraz s6 terdpia az immunrendszert er1sitee, a gtermekek egiszsigdnek megfrzisdben, a
betegsigek megel6zdsdben, g6gitasdban jdtszik szerepet. Rendszeres ldtogatasa j6tikony hatdssal
van az aszlmalikus jellegfr, allergids betegsigel<re is.

(8) A jdtikos gryermektorna megfelelii kdrnyezet biztositdsdval, mozgisfejlesztd eszkdzbkkel segit

abban, hogt a gtermek kidolgozza a szamdra leggazdasdgosabb ds legharmonikusabb mozgdsokat,

izomzara fizioligidsan alakuljon ki ds fejl6djdn.
(91 A fejlflddsvizsgtilat, tandcsadas a sz l6k szamdra ny jt segitsiget a neveldsi, fejlesztdsi kirdisek

megvdlaszoldsdban, illene a hidnyosstigok feltardsdban.
(t0) Az egydni is a kiscsoportos komplex kepessigfejlesztis eltird fejlddismenet , ts egiszs,lges

fejl1ddsmenet biilcs1dds ds 1vodds kori gtermekk szdmdra ad lehet1sdget a feltdrt hidnyossrigok

fej I eszti s dre, me gszfinleti sdre.
(1t) A komplex, jfuAkos baba-mama foglalkozas az idegrendszer irdsit segit6, komplex

kiscsoportos foglalkozas, sz l6k 6s gtermekeik szdmdra.
(12) A venddgdtkezdst igdnybe veheri
a) a kisgtermek gondozdsa c1ljdbdl otthon livd sz l5, a gtermeke ndsodik dletivinek beldhisiig,

is
b) a bdlcsddei vagt 1vodai elldtdst iginybe nem vevd gtermek, negtedik iletdvinek betdhdsiig.
(13) A (1) bekezdds b) pontja esetiben kapacitdshidny esetdn a szolgdltatds iginybevehetdsigirdl

ds terjedelmdrdl az Egdszsdg g,ti is Szocidlis Bizottsdg (a tovdbbiakban: Bizottsd{ dant.
(11) Az otthoni pyermekgondozds maimdlis iddtartama mdsfdl 6v. Ez az idd meghosszabbithatd

osszesen kit dvig a Bizotlsdg haldrozota alapidn.
(t5) A btitcsddei szolgdltatdsokat az azt nvtijt, intizminy vezetdjdnil, vagt az dltala megbizott

szemdlyndl lehet igin-yelni, a: inttzminy szabdlyzata szerinli formdban. "

A keriiletben a gyermekek napkdzbeni ellates6t, gondozasat a bdlcs<id6s koni gyermekek

eserdben (20 hetes kort6l - 3 dves korig) a XVI. Keruleti Kertvrirosi Egyes(tett Bdlcs<ide 6t

feladat-elkitrisi helye biztositja. Az intdzm6ny az ell{itest igdnybe vev6 gyermekek

6letkordnak megfelel6 feltigyetetet, gondozast, neveldst, foglalkoztatast, dtkeztet6st biztosit.

A gyermek szemdlyisdgeben, fejl6ddsdben meghalaroz6 az els6 h6rom 6letdv, ez6rt is fontos

szemukra, hogy a legoptim6lisabb szemdlyi 6s t6rgyi k6myezet biztositiis6val hozzAiitruljanak

a feln<ivekvo generdci6 fej l6dds6hez.
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Az alapellitrisi tevdkenys6gen kivtil az int6zmdny szolgiiltat6 tevdkenys6gkdnt napkdzbeni
gyermekleliigyeletet, n),tjtott nyitva tartiist - az orszirgban els6k6nt, este 20 6rriig,
vacsoraval. otthoni gyermekgondozast. s6 terilpirit. j6t6kos gyermektomrit,
fej l<iddsvizsgrilatot, tandcsadast, egy6ni, komplex fejleszt6st, kiscsoportos komplex
k6pessdgfej lesztdst, gyermekj6t6k-, britor- 6s eszk6zk6lcs6nz6st, baba-mama muzsikrit
miil6dtet.

Feladataik elliitiisa soriin 20l9.6vben is figyelembe vettdk a b6lcs6d6k sz6mdLra k6telez6en
el6irt szakmai, tdrvdnyi vdltoz6sokat. A m6dszertani levelek [tmutat6sainak betartrisiira
tdrekedtek, valamint a minos6gi munka fejlesads6re is nagy hangsrilyt fektettek.
A bcilcsodevezetok szakmai programjdnak legfobb cdlja, hogy egy olyan gyermek 6s
csakidbariit int6zmdny cdljait szolgiilja, melyet dsszehangolt szervezdssel, kell<i
motiviiltsiiggal, magas szinvonahi szakmai felkdsziilts6gget, hivatristudattal liit el valamennyi
alkalmazott.
A bdlcs<idei kisgyermeknevelo feladata, hogy minden gyermeket a kor6nak, egy6ni fejlettsdgi
szintjdnek megfelel6en, a sajrit fejl<iddsi ritmusa szerint segitsen dt a cseppet sem egyszeni
folyamatokon.
A gyermekek napirendjenek. valamint a gyermekeket ell6t6 kolldg6k szakmai munkrijrinak
cisszehangoliisiira lolyamatos figyelmet fbrditanak. Fontosnak 6rezik a hangulatos bdlcs6dei
kdmyezet - dvszakokhoz, jeles napokhoz alkalmazkod6 dekor6ci6k - kialakidsAt.
A sztilcik ds a kisgyermeknevel<ik szimdra mrir gyakorlattri vrilt a b6lcs<id6k rugalmassiiga, a
sztil6i igdnyekhez kdzelitve. A rugalmassiig aa jelenti, hogy a sziil6k a gyermekeket - a
reggeliztet6si id<lt kivdve - a ddtel5ui idoszakban birmikor behozhatjdk. Ilyen esetekben a
gyermek a napirendhez igazodva kapcsol6dik be a bctlcs6dei 6letbe.

Az ellitottak saj6toss6gaihoz kapcsol6d6an integrrilt tevdkenysdgk6nt a kiildnleges
biiniism6dra szorul6 kisgyermekek (pl.: beszddfejlodds, mozg6sfej l6dds elmarad6stlval dl<ik)
gondoz6sat, 6telallergidsok, vagy vegetrlririnusok didtAs 6tkeztetds6t is v6llalja az intdzm6ny.
A csal6d 6s a bdlcs6de kdz6tti kapcsolattart6s egyik formrija a csalidldtogat6s. Rendszerint a
beszoktatrls el<in, el6zetes megbesz6les alapjAn td(6nik. A csal6dl6togatris lehet<is6get ad a
bizalmasabb kapcsolat kialakitiisiira, valamint a gyermek csal6di kcimyezetdnek, szokrisainak
megismerds6re.
Minden gyermek dlet6ben nagy viiltoziist jelent, ha bdlcsoddbe kertil. Elszakad a megszokott
kdmyezettol. szemdlyekt<!1. idegen felnotthdz 6s [j kdmyezethez kell alkalmazkodnia, t6bb
kisgyermeklel egyiitt osztoznia kell a fetn6tt figyelmdn. A sztilovel tdrtdn6 fokozatos
beszoktatiis: az ismeretlen felnottek, gyermekek, k<imyezet, a megviiltozott napirend 6s az [j
szokiisok minden gyermek sz6mara neh6z id<iszakot jelent. A biaonsrigot jelent6 sztikii
jelenl6t, a miir megismert kisgyermeknevel6k biztosithatjrik az [j kdmyezet elfogadris6t. Ez a
sziil6 szrimrira is fontos, mert megtapasaalja, hogy gyermekdt elfogadjrik, sziiksdg esetdn
segitik a kiil<inbdz6 tevdkenys6gekben, tiirelemmel trimogatj6k, fejlesztik, 6s ugyanolyan
neveldsben-gondoziisban 16szesi.il, mint trirsai.
A beszoktatiisok a beszoktatiisi titemterv szerint tdrtdnnek.

36



23. sz. tAbliaat: A bctlcs6dei f6rohelyek kihasznriltsrigrir6l
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D Az iddszakos glerme$elilg)elel keret6ben a bdlcs6dei elletasban egydbk6nt nem

r6szesiil6, 4 6ven aluli gyermek szakszerii gondozesa tdrtdnhet. A szii[6, elfoglalts6ga idejdre
ndh6ny 6rdra k6rheti gyermeke feliigyeletdt, ahol gyermekeit kdpzett szakemberek

feliigyeletdre bizhatla, m(g iigyeit int6zi.

Az id6szakos gyermekfeliigyelet szolgriltatdst a kertilet bdlcstideiben 2 488 gyermek vette

igdnybe. A csoportdsszet6tel v6ltoz6konys6ga ds a szdles skrlkin mozg6 elv{ir6sok kezeldse a

gondoz6n6kt<il kiemelkedoen magas szintii ismereteket, rugalmass6got ig6nyel. A
kisgyermeknevel6 feladatai, munkarendje a b6lcstidei gondoz6s-nevel6s elvei 6s a napi

gyakorlat alapjrin szervezendo.

'. Nytiitotl nyin'a lartds keretdben a b6lcsode munkanapokon - bdrmely sztil<i k6rds6re -
20 6rdig mtikddik 6s gondoskodik a gyermek vacsordztatiisiir6l.
A nyrijtott nyitva tartAs szolgdltat6st nem vetldk ig6nybe a 2019.6v folyam6n.

D A fejl1disvizsgtilqt, tandcsadds a sztil6k szfimilra nyrijt segits6get a nevel6si,

fejleszt6si kerd6sek megv6laszolas6ban, illetve a hid,nyoss6gok feltaras6ban'

A 2019.6vben
o tan6csadilst: 12 fi\, 12alkalom,
. egydni fejlesa6st: l0 fd, 136 alkalom,
o kiscsoportos foglalkozist:7 f<i,68 alkalom

vette igdnybe.
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l8 3 242 44 129

Forrqs: Xl/l. keriileti Kertvdrosi Egtesite Bdlcsdde

A btilcs6de szolgdltatisai:
I Otthoni gtermekgondozds keretdben azon csaLid gyermekei gondozhat6k, ahol

a) hrirmas vagy tdbbes ikersziil6s t6(dnt;
b) vagy kettes ikrekkel egytitt legal6bb hrirom. iskolakciteles kor alatti gyermeket nevelnek.

Az otthoni gyermekgondoz6s maximrilis idotartama miisl6l dv. Ez az ido meghosszabbithat6
dsszesen k6t 6vig az Egdszsdgiigyi 6s Szocidtis Bizo$seg hat6rozata alapjin.
Otthoni gyermekgondoz6st 201 9. 6vben nem ig6nyeltek a csaledok.



D A gtermekjdtdk-, bitor- ds eszkdzkdlcstinzds irtnti kereslet csdkkent. Az a tapasnalal,
hogy egyes termdkek nagyon keresettek a csal6dok kdr6ben, mint pl. csecsem6m6rleg,
babakocsi, j6r6ka, ldgzdsfigyel<i. 2019. dvben dsszesen 57 alkalommal b6reltek a sziil6k
eszkcizciket a bdlcs6d6tdl.

> A sd terdpia hozzitjitntl az immunrendszer er<isitdsdhez, a felsriJ6griti
megbetegeddsek kikiisz6bdldsdhe z. Az elmilt 6vben 93 fo 324 alkalommal (halmozott adat)
kitogattrik a s6 szobdt a Napsug6r Bctlcs6ddben, ahol a kisgyermeknevel6 feliigyelete mellett
aktivan jritszva az inhakilds j6tdkony hat6sat dlvezhetik a gyermekek. A Szivrirvany ds a
Centi Bdlcsoddkben is teljes ldtsz6mmal l6togattek a gyerekek a s6 szobet.

D Baba-mama muzsikn szolg6ltatrist 107 kisgyermek vette igenybe 140 alkalommal
(halmozott adat). A foglalkoziisok soriiLn dalokat, mond6krikat tanulnak a gyerekek
mozgiissal, hangszerrel 6s ritmuskis6rettel, igy fejl6dik a halliisuk, az 6nekldsi-, besz6d- ds

ritmuskdszsdgtik, mem6ririj uk, mozgiisuk.

Sajitos nevel6si ig6nyfi gyermekek el16trlsa:
2019-ben l8 sajritos neveldsi igdnyii gyermek gondoziisiil, valamint 4 korai fej leszt6sre
jogosult gyermek nevel6s6t, integrrici6jrfurak segit6s6t v6gezt6k.
A gyermekek fejlesadsdt a Keriileti Pedag6giai Szakszolgrilattal kdtdtt egyiiftmiikdddsi
megrlllapodris alapj6n a logop6dus munkatdrs, valamint a bdlcs6de gy6gypedag6gusai ldttrik
el. Munk6jukat <)sszehangolva, a gyermekek egydni fejl6ddsdt figyelembe veve vdgeztdk.
Ebben az 6letkorban a sajritos neveldsi ig6nyti gyermekek fejl6dds bdli ktildnbs6ge
egdszs6ges tdrsaikhoz kdpest a legkisebb. sok esetben a megfelel6 fejlesztdsi m6ddal a

kiil<inbs6g minimaliz6lhat6. esetleg teljesen elttintethetri. A korai fejleszt6sben rdszesiil6
gyermek utoldrheti tarsait.
Egydnre szabott fejleszt6ssel lehetosdget kapnak az idejdr6 gyermekek arra, hogy
felzitk6zzanak, vagy 6letmin6sdgiikben jelent6sen eltire ldpve teljesebb 6letet 6lhessenek.
20 hetes kort6l - 6 6ves korig tdrtdnik a kiildnbdz6 sdriil6ssel dl6 gyermekek korai, komplex,
jritdkba dgyazott fejlesztdse, rdszleges integrdci6 keretdben az ep tilrsak kdzdssdgdbe val6
beilleszkedds6nek el6segit6se, szocirilis k6pessdgiik fejleszt6se, a korters csoport
mintanytijt6 szerepenek kihasznAldsrival.
A speciiilis sziiksdgletii gyermekek elliitiisiira jelentkezo kisgyermeknevelok folyamatos
k6pz6sen, 6nk6pz6sen vesznek rdszt, ezzel is k6sziilve a kisgyermekek fogadrisrira.

A tan6v soriin 6 gyermekndl kezdemdnyeztek szak6(6i vizsg6latot, kontrollvizsgrilatot.

A bdlcs<iddk 2019. 6vben is elk6szitettdk szakmai programjaikat, ds annak meglelel6en
vdgeztdk tevdkenysdgiiket, megval6sitottiiLk c6ljaikat. A keriiletben mtik6d<i bdlcstiddk t6rgyi
feltdtelei j6k. a magasabb szintri szakmai munkrihoz a mrik6d6si feltdtelek biaositottak.
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> A jdtdkos germek torno szolg6ltatrist 894 kisgyermek vette igdnybe I 33 alkalommal
(halmozott adat) az elmfrlt dv soriin. A gyermekek kiegyenstlyozott mozgrisfej l6d6sdhez
sziiksdg van a rendszeres mozg6sra, a hely- ds helyzetviltoztatttsra, egyensrilyfejlesztdsre 6s
labdakezel6sre, mely elosegiti a harmonikus jrir6st, helyes testtart6s kialakuLis6t, az irinyok
elsajrititris6t. A megfelelo kdrnyezet biztositiisiival, mozgrisfejleszt<i eszkdzdkkel, jdt6kokkal
segftve a gyermek kidolgozza a sz mfua leggazdas6gosabb 6s legharmonikusabb
mozgiisokat. A brilcs<ide erre a c6lra kialakitott tomaterm6ben gy6gypedag6gus, szakk6pzett
kisgyermeknevelo segitsdg6vel szolgriltatiiskdnt baba-toma igdnybev6tel6re van lehetris{g.
Kiscsoportos (10-12 f6) foglalkoziisokon heti 2x30 percben a gyermekek j6tdkos, dnekes-
mond6k6s testmozgason vehetnek r6sa a gondoz6nok ininyitds6val.



Nagy hangsirly forditanak az 6nrill6srig eltisegitds6re, a gyermek kreativitris6nak
kibontakoztatiisdra.
A b<ilcs<iddben foly6 munka szakmai tartalma, elvei 6s m6dszerei kdzdppontjdban mindig a
gyermek 6ll. A gyermek feltdtel nelkiiti elfogadasa, szeretete, megdrt6se az ott dolgoz6k
munkdjdnak fontos rdsze.

Az egydni banism6d biztositja a teljes odafordul6st, megertdst. Ezt csak szem6lyi
6lland6s6ggal, felmen6rendszerrel tudjAk el6mi, biaositani, amely a kisgyermeknevel6-
gyermek kapcsolat elengedhetetlen r6sze. A bdlcs6de neve16-9ondoz6 feladata, hogy minden
gyermeket a kor6nak, egydni fejletts6gi szintjdnek megfeleloen a sajdt fejltidesi ritmusa
szerint segitsen 6t az eleve nehdz folyamatokon.

A bdlcs<ide fontos ds kiemelt feladata a csaliiddal val6 egytittmiikddds.
A sziilok 6s a bdlcsode folyamatosan tej6koztatjak egymAst a gyermek fejl6d6s6r6l. A
t6jdkoztatris mindig 6szinte, hiteles, szemdlyes hangvdtelii, az erintett szemdlyis6gi jogait

tiszteletben tart6. A saj6tos nevel6si igdnyti gyermekek sziileivel val6 kapcsolattart6s,

szem6lyes taliitkoz6sok sziima gyakoribb, igazodik a sziil6 igdnyeihez. Az ilyen jellegti

talilkoziisok lehet6sdget adnak arra. hogy a sziil6 redlis k6pet kapjon gyermek6r<il,

gondoz6si. neveldsi kdrddseire viilaszt kapjon.

A team megbeszdldseken r6szt vesz a gyermek kisgyermeknevetoje, gy6gypedag6giai

asszisztens, a gy6gypedag6gus, bdlcs6devezeto 6s a gyermekorvos.

A tapasztalatok aa mutatjtiLk, hogy fokozatosan n6 a specirilis sziiksdgleteket ig6nyl<i

gyermekek sziLrna.

Megriltapithat6. hogy a keriileti bdlcs<iddkben egyre tdbb a fejl6d6sben (mozgris, besz6d)

megtorpant gyermek, akiknek a lemaradiisa nem olyan fokrl, hogy SNI-s stiituszba

keriiljenek, de veltik is igen indokolt a korai fejlesztds mihamarabbi szakemberrel tdrt6ntl

bevoniisa.

A kertilet Pedag6giai Napjainak keretdben lehet6sdgiik volt az 6vodai neveldsbe

betekinteniuk. A B6lcs<iddb<il sok kisgyermeknevel6 vett rdsa a nyilt napokon 6s az

eload6sokon.

A grermekv6delemmel kapcsolatban minden bdlcsod6ben gyermekvddelmi fele[6s

tev6[Lnykedik. 2019. dvben is egytitrmiikodtek a Napraforg6 csal6d- 6s Gyermekj6l6ti

Kdzpont munkalirsaival.
A b6lcs6d6k jelz<irendszeri k6telezetts6gtiket folyamatosan elliitt6k.

A gyermekv6delemmel kapcsolatban minden btitcs6d6ben gyermekvddelmi felel6s vdgzi a

csaLidok Umogataset.
Az eszlelo di jelz6rendszer az int'zm€tyek kdzdtt j6l miikddik, a gyermekvddelmi

feladatokkal megbizott koll6gak lelkiismeretesen v6gzik munkrijukat.

Az <it gyermekvddelmi lelel6s fdldvente kdz6s megbeszdldst ta(, 6v v6g6n beszrirnol6t

k6szitenek.
Minden bdlcsdd6ben miikddik Sztil6i Erdekvddelmi F6rum.

3.2.2, CSAL}.DI BOLCSODE, NAPKOZBENI GYERMEKFDLAGYELET' GYERMEKEK

A I,TE RN ATi V NA P KOZB EN 1 ELLI|T4SA

A kertiletben 2007. 6v veg6n egy csakidi napkdzi kezdte meg miik6d6set. Hidnyp6tl6

szolgrlltatiisk6nt: azokal a gyermekek vdrta, akik szimtra nem jutott b6lcs6dei f6r6hely.
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2008-ban n6hiiny csaliidi napkdzire 6rkezett miikdddsi enged6ly kiadiisiira irdnyul6 k6relem,
azonban [j nem indult. 2009 v6gdre az elkit6rendszerben l3 csakidi napkdzi (91 fdrrihely, 7
fenntart6), ds egy 12 f6t befogad6 jatszlhaz ds gyermekfeltigyelet sz6iesitette a gyermekek
napkdzbeni ell{it6sanak palettijdt. 2010-re 24-re b<iviitt a csaliidi napk6zik szima. Ennek
legfdbb oka a bdlcs<idei f6r6helyek hirinya.
201 l. m6sodik f6l6v6t6l nem a teleptildsi jegyzt5 hatriskrire a mrik6d6si engeddly kiadrisa,
ez6rt r6szletesebb informrici6kkal sem rendelkeziink a szolgriltatiisokr6l.
A szolgiiltat6si forma ritalakult az tital, hogy 6vodiiskoni gyermek szirmdra 6vodai ell6t6st
kell biztositani, tehrit vagy 6vodiivd. vagy csaliidi bcilcsciddvd alakultak az int6zmdnyek. A
Budapest Friviiros Kormiinyhivatala Szociiilis ds Gyemhivatala trij6koztatasa rr".int u
kertiletben 2019. 6vben 7 fenntart6 l3 csakidi bdlcs<iddt miikddtetetr, dsszesen 9l fdnihe[yel
rendelkeztek' Napkdzbeni gyermekfeliigyeletet 6s altemativ napkcizbeni elletast 5 szolg6ttat6
biaositott, ebbdl 2 jatsz6haz miik6d6tt a kertiletben.
Ezek a szolgiiltatdsok lehetcisdget nytjtanak azoknak, akiknek gyermeke nem keriil be
bdlcsciddbe, 6vodriba, vagy valamilyen altemativ megold6st keresnek.

3.1. Vinqttoris ANyiK GONDozlisA

A vddon6k tdbb mint 100 6ve kulcsszerepet tdltenek be a n6-, anya-, csecsem6-, gyermek-,
ifits6g- ds csal6dv6delemben. Keriiletben az 5 v6d6n6i tanricsad6ban 21 tertileti vdd<in6i,
valamint 8 iskolavddon6i kdrzet kitja el a feladatot. Az iskolav6drin6 a kerutetben mrik6d6
oktatiisi int6zmdny v6don<ii feladatait Lida el.
A gondoziis teljessege kiterjedhet az anyin ds a csecsem<in ttll a csalid 6s a gondozisi k6rzet
tdbbi notag,Ara, a ncii dletszakaszoknak megfelel6en prevenci6s c6lb6l. A teriiteti v6d6nti
gondoziisi tevdkenys6gdt azon csaLidok kdrdben vdgzi, ahol varand6s 6s gyermek6gyas anya,
illetve 0-6 6ves koru gyermek 61.

A 2019. 6vi gondozasi tev6kenys6g szrimokban:

Gondozott viirand6s anyiik szitma: 948
Fokozott gondozdst igdnyl6k sziirna: 356
Egdszsegiigyi okok miatt lokozott gondoziist igdnyl6k szitma: 341
Szocirilis okok miatt fokozott gondozast ig6nyl6k sziima: 3
Eg6szsdgtigyi ds szocidlis okok miatt fokozott gondozest igdnyl<ik: l2
Viirand6s tandcsadason megjelent vriLrand6s anyiik sztrna: 2205
Vdd<in<ii vrirand6s ldtogat6sok szlma: 1982
Fokozott gondozrist igdnyt6 vrirand6s Litogat6sok szirma: 720
Sziilt anyak szima: 566
Ujsziilcittek sziima: 582
Ouhonsziil6sek szima: 2
Gondozatlan terhess6gb6l sztilt anyrik sz6ma: 0
V6d6noi jelzdsek szrima a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont fele: 31, minden esetben kaptak
irdsos visszajelzdst.
2017 szeptember6t6l munk6jukat a ,,Szakmai, gyakorlati irrinymutatds a tertileti v6d5n6
gyermekv6delmi feladatainak ell6t6srihoz, kiildn6s tekintettel a korai dszlel6sre, jelz6sre 6s az
egyiittmrikdddsre" cimii dokumentum is meghatarozza.
A sziir6vizsgiilatok kiegdsziiltek a rizik6felmdr6ssel, valamint a sztil6i megfigyel6sen alapul6
kdrd6ivvel, mely 0 - 7 6ves kor kdz6tt 15 (12+3) dletszakaszban vizsgdlja a gyermekek
fejl<id6sdt.
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3.4. Gyenuxex ArwNtn iltirtis.s

A G1vt. szabAlyozza gyermekek ds a csaltidok 6tmeneti gondoz6s6t.

Gy e rme k e k dt me neti go n doztka

,,45. S (l) I gtermekek dtmeneti gondozdsa keretdben - kivdve, ha o gtermek dtmeneti gondozdsdt
csalddok dtmeneti otthona biztositja - a gtermek testi, irtelmi, irzelmi is erkolcsi fejl6ddsit el1segit6,
az dletkordnak, egdszsigi dllapotdnak ds egtdb sziiksigleteinek megfelel1 4tkeztetdsirdl, rufuizattal
val6 elldtdsdr6l, mentdlhigidnds is egiszsdg gti elldtdsdrdl, gondozdxir6l, neveldsdrdl, lakhatdsdr6l
(a rovdbbiakban: reljes kbrfr elldtds) kell gondoskodni.
(2) A gtermekek Atmeneti gondozdsdt - a sziil1i feliigteletel glakorli sz 16 vagt mds bminyes
kipvisel6 (a tovdbbiakban eg)ii : sziil6) kirelmire vagt belegtezdsivel - ideiglenes jelleggel, teljes
kdr elldtrissal kell biztos[tani, ha a sztil6 egdszsigi dllapota, dlevezetdsi probldmdja, indokolt
tdvollite vagXt mds akaddlyoztatdsa mialt a g)ermek neyelisdt a csolddban nem tudja megoldani, vagl
utigondozdi elldtdsban rdszestil. A logtotdkos gtermek szdmdra a kiildnleges sztiksigleteihez igazod6
e lldtost ke ll biztos itan i.

(3) A gtermekek dtmeneti gondozdsdnak helyin a pgtermek olthontalannd vdlt sz l6je is elhelyezhet1.
A tizenneg'tedik dletdvit be nem tdhbtt g)ermekel sz leitdl elvdlasztani csak kivitelesen indokolt
esetben lehet. A tizenkettedik dletdvdt be nem tdlfitt gtermek dtmeneti gondozasdt - a 7. $ (2)
bekezddsiben foglalt kivdtelekkel - elsdsorban helyettes sztilSndl kell biztositani. A sz 16 gtermeke
elldtrisdban munkarendj d hez igazoddan ri szt ve sz.

(1) A germekek dtmeneti gondozdsa sordn a gtermek iskolai oktatdsdt - lehetdsdg szerint -
iskolavdlrds nilkiil kell bizrosirani.
(5) A gtermek dtmeneti gondozdsdnak megkezddsdrdl a sziil6jdnek lak6helye - ennek hidnydban a
tart6zkoddsi helye szerinti g)ermekj6liti szolgdlatot, ha az dtmeneti gondozdst hatisdgi intdzkedds
el'zte meg, a gternekjdlifi kazpontot drtesiteni kell. A germek dtmeneti gondozasa megkezddsekor -
ha az eldreldthatblag harminc napndl hosszabb lesz - el kell kiszlleni a grcrmeloe vonatkozd eg)dni
gondozdsi neveldsi temet.
(6) A germekek dtmeneti gondozdsa az alapjdul szolgdl6 ok fenndlldstiig, de legfeljebb tizenkettd
hdnapig tart, kivive ha az utdgondozbi elldtdsban rdszes 16 sziil6 a gyermekivel egl ll veszi iginybe
az elldtdst. Ebben az esetben a gtermek dtmeneti gondozrlsa legfeljebb a sziili utdgondozii
elldtdsdnuk lenndlldsdig tarrhar6 fenn a: ut()gondozbi elldtds helyszindn.

46. S (1) A gtermek dtmeneti gondozdsa kereriben ideiglenes jelleggel, dllapotdnak meglfelel6 elldtdst
ds djszakai bentlaki,st (a tovdbbiakbctn: ideiglenes gondozastl kell biztositani az olyan gtermek
szdmdra, aki lak6helydrdl 1nkinyesen eltdvozou, ig elldtas dsfel gtelet ndlkiil maradt.

(2) Az ideiglenes gondozas sordn fel kell tdrni a gtermek feliigelet nilkill maradhdt eldiddzd okokat,

is egtidejfrleg haladiktalanul irtesiteni kell a gtermek sziildjit vagt mds tdrvinyes kdpvisel1jdt,
illetve a glermekj'lili szolgdlatot, ha az dtmeneli gondozdst hat4sdgi intdzkedds el'zte meg, a
gtermekjdliti kazpontot a tovdbbi dtmeneti gondozds vag,, mas gdmhotdsdgi intdzkedds megtitele
ciljdb6l.
(3.1 A germek (2) bekezddsben meghatdrozott tovtibbi dtmeneti gondozdcdhoz minden esetben be kell
szerezni a sz 16 vagt mds firvdnyes kipvisell beleegtezd nyilatkozatdt.
(4) A gydmhatdstisot drtesiteni kell a sz ksiges hatdstigi intdzkedisek negtdtele ciljribdl, ha

a) a sziill vagt mds ldminyes kepvisel1 a gyermekdrdl az ideiglenes gondozdsrdl val6 irtesitdst
kdvetl hdrom napon bel lnem gondoskodik,

b) a sziil| vagt mds tdmirryes kdpvisel1 gtermeke dtmeneti gondozasdhoz nem jdrul hozzri, illene azt

nem kiri.
c) a g)ermek visszuker lise a sztl1jihez ellentites a gtermek irdekeivel.

47. S (t)-(2)
(3) Ha az dtmeneti gondozas id1tartamu eltelt, azonban a gtermek csalddi kdrnyezetibe nem tirhet
vissza

a) az elhelyezls - a sztil| vagt mds ti)rvdnyes kepvisel1 kdrelmdre vagt beleegtezisdvel - hat

hdnappal, sz ksig esetdn a tonitasi dv vigdig meghosszabbithat6, vagt
b) haladiktalanul drtesiteni kell a gtdmhatisdgot, a sz ksiges intizkedisek megtitelire.
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(3a) Ha a tonul\i jogviszonyban dll6 g,termek az dtmeneti gondozds id1tartama atatt tdlti be a lg.
iletdvit' kirelemre sz l<sig eseldn az dlmeneti gondoztis iddtartama meghosszabbirhafi a tanitdsi dv
vigdig.
(4) A pdmhatdsdgot drtesileni kell a sz ksiges intdzkeddsek megtitele drdekdben qz dtmeneti
gondozds iddtortamdnak ehehe el6tt is, ho
a) nyilvdnval6vci vdlik, hogt a gtermek csalddi kbrnyezetibe nem tdrhet vissza,
b) a szill6 vagt md,s tdrvinyes Hpvisell a gtermek dtmeneti gondoztistit ugtonazon intdzmtinyben kit
iven beliil mdsodszor is kiri.
4E, S (l) A g)ermek dtmeneti gondozdsa megszervezhetd a mfrkddtetd dltal kijetdlt helyues sziitdnil,
gtermekek dtmeneti otthondban vagt csalddok dtmeneti ofihondban.
(2) A germekek dtmeneti hdzi gondozdsakdnl - a sziill kirelmdre a gtermek sajtit otthondban
tortin1 elldtdsdt gondoz6 tjdn kell biztositani, ha testi vag, lelki betegsige miatt o gtermek elldrdsa
elsdsorban helyettes sziil nil tdrtdn1 elhelyezis titjdn vag ben alaisos gtermekintrlzminyben nem
oldhat6 meg 6s ha ez a gondozds a gtermek drdekit szolgilja."

Gyermekek dtmeneti otthona

"50. S (l) A gtermekek dtmeneti otthondban az a csalddban it6, tizenkettedik dletivit beblbfi vogl
tizenketledik dletivdt be nem tdhdtt, nem helyeltes szi)l1ndl elhelyezett g)emek helyezhet| el, iii
dlmenetileg elkjtds ds fel*gelet ndlk l marad, vagt elhelyezds hidnyiban ezek ndlkiit maradna,
valamint akinek elldtasa a csaldd ilenezett)si nehdzsigei mia vesz(:lyezteteu.
(2) A germekek dtmeneti olthona segis|get nytijt - a pyermekjdltti szolgdlattal eg) ttmiikidve - a
gterme k csultidj dbo tdrtd nd visszat irds i hez.
(3) A gtermekek dlmeneti otthona legaldbb tizenkett1, de legteljebb negnen gtermek teljes kdrfr
elldtdsdt biztositja.
(4) Az dtmeneti lalaisouhon olyan olthon, anely legfeljebb tizenkettd g)ermek dtmeneti gondozdsdt
biztositja 6ndll6 lakasban, csalddias kdr hAnyek kdzAfi.
(5) A gernekek dtmeneti otthona 6ndll6 helyetles sz l6t vagt helyettes sziil1i fuil|zatot mfrk1dtethet
ds ebben az esetben elldtja az ezzel kapcsolatos - a 19. $ (4) bekezddsdben meghatdrozou -
felodatokat. Az dtmeneti otthon dltal foglalkoztotott helyettes sz l6k az dtmeneti otrhoni fdrdhely
feltnek megfelell litszdm gwmek teljes kbr elldtdsdt biztosirhatjdk. "

Csalddok dtmeneti olthona

,,51. $(l)Az otthontalannd vdlt sziill kirelmdre a csalddok dtmeneti otthondban egiinesen
helyezheti el a gtermek ds sztil1je, valamint legfeljebb 21. dletdvinek betdltisdig vagt ha
kiizneveldsi, fels1oktatdsi vagt felndttkipzdsi intdzminnyel, szolgdltat|val tanul6i, hallgatdi vagt
lelndttkipzisi jogviszonyban dil , legfeljebb 24. dlerivdnek beblttsdig d g)ermek nagtkori rcsndre,
felttve, hop elhelyezis hianydban lakhatasuk nem lenne biztositott, ds a gtermeket emiatt el kellene
vdlasztani sziil1jit6l, csolddjdtdl. A nagtko tesNer tanul6i, hallgat\i vagt felndttkepzdsi
j opp i szonydnak fennd I I dsdt fi live nte igazol n i ke I l.
(2) A csalddok dtmeneli otthona legaldbb tizenkefi', de leglfeljebb negnenfelndtt is g)ermek eg/iittes
elldtasdr biztositja.
(3) A csalddok dtmeneti olthona afeln6tt 6s a gtermek egiittes elldtd,sa sordn
a) befogadja az dlenezetdsi probldmdk vap mas szocidlis ds csalddi l<rizis miatt otthontalanna vdlt,
tovdbbd vddelmet keresd sziil6t is gtermekit,
b) befogadja a vdlsdghelyzetben l6vd bdntalmazou vagt vdrandds anydt, illeue a sz liszetdl kiker 16

anydt is gtermekdl, valamint a vdrand4s anya kdrelmire az anya dleuArsdt vagtfdrjit.
c) biztositjo az elldtast igdnyl6 gtermek dtmeneti gondozasdt is befogadja otthontalannd vd sz leit,
d) seg{tsiger nyijt a sziildnek g)ermeke sz lcsig szerinti elldtdlsdhoz, gondozasdhoz, neveldsihez,
e) biztositja a sziil1 szdmdra a gtermekivel val6 egfittes lakhatdst ds a sz ksdg szerinti elldtast,

J) a sz lSknek az elldtds mellettjogi, pszicholigiai is mentdlhigidnds segirsdget ny jt,
g) kdzrem kddik - a gtermekj6liti szolgdlattal egiittmiikddve - az dtmeneti gondozd,st sz ksdgessti
lev6 okok megsz nteldsiben, a csaldd helyzetinek rendezdsiben, o honlalansdgAnak
megsziintetisiben.
(4) Kriziskdzpontkint kizdrltlag a csalddok dtmeneti otthona m kdclhet.



(5) A lcriziskdzpont befogadja a hozzdtartoz6k kdzolti erdszak miau krizishelltzetbe keriilt, a
hozzdlartozdk kdziiui erdszak mioll alkalmazhatd tavoltartas16l szil6 findny szerint bdnlalmazottnak
mindsiill szemdlyt is azl a vele egt hdztartdsban dl6 szemdly4 akinek tartdsdra jogszabdly, szerzfidis
vagt birisdgi hatdrozat alapjdn kiteles (a touibbiokban egtiitt: bdntalmazott csalddl.
(6) A kriziskLzpont o bdntalmozott csaldd szdmdra
a) alaptevdkenysdge keretiben legifeljebb nyolc hdt iddtartamra
aa) lakhatdst biztosit is sziiksdg esetdn biztositja az dtkeztetdst, a ruhdzaual val6 elldtdst, a
men tdl h i gii ni s is e gi szs igiigti e I ldtds t,

ab.1 kdzrem kddik - a germekjdliti szolgilattal egliith kddve - a ktiziselldtdst sz lcigessi tev6
okok megsziintelisdben, a csaldd, az egftn helyzetinek rendezdsdben, otthontalansdgdnak
megsziintetdsiben,
b) kiegiszitd tevikenysdge keretdben a bcintalmazott tdrsadalmi reintegrdci6ja irdekdben legleljebb At
iv iddt artamra fdlutas hdz-szol gdl tatdst nyij t hat.
(7) A filutashdz-szolgiltatds keretdben a kriziskdzpontbdl, titkos menedikhdzbdl, illetve a csalddok
dtmenti ouhondb6l kikeriilt bdntalmazou csaldd szdmdra lakhatdst is az dlenezetdshez sziil<sig
szerinti segitsdget kell biztositani.
(8) A lt luroshdz-szolgdltatds igdnybevire linek feltite le, hogy
a)
b) a bdntalmazott vdllalja a kiildn jogszabdlyban meghatdrozott elStakardkossrigi programban val6
rdsndtelt, is
c) a bdntalmazott vdllalja a k ldn jogszabdlyban meghatdrozott ldrsadalmi reintegrdcidl segitd
programban val6 rdsmitelt.
(9) Titkos meneddkhazkint kizdrdlag a csalddok dtmeneti otthona mfrktjdhet.
(10)A titkos menedikfuiz befogadja a kapcsolati erdszak miatl lcrizishelyzetbe keriilt, illeoe
o hontalanna vdlt bantulmuzottat is gtermekdL valamint az (5) bekezdis szerinti bdnlalmazotl
csaltidot.
(11) A titkos meneddkhd,z a (10) bekezddsben foglalt szemily szdmdra

a) legfeljebb hat hdnap id6tarramra
aa) lakhotdst biztosit, is sz ksdg esetin biztositja az itkeztetdst, a ruhdzatlal val6 elldtd,st, a
mentdlhigiinis elldtast, valamint segitsiget ny jt az egdszsigiigi elldtashoz val6 hozztifdrishez,

al kAzremfiki)dik - a gtermekj1ldti szolgdlattal egfittm k1dve - a titkos neneddkhdz szolgdltatdst
sziiksigessi tev6 okok megsziintelds4ben, a csoldd, az egftn helyzetdnek rendezdsiben,
otthontalansdgdnak megsz nlel6siben,
ac) segitsiget ny jt a bdntalmazds kdvetkezftben kialakult pszichds sdriilisek kezelisiben ds jogi
tandcsaddss al segiti irde ke ine k vdde lmi t,
b) legjfeljebb At iv iddtartamra kiegiszit1 teftknysige keretdben a bdntalmazotl tdrsadalmi
re i nte grdc i6j a d rde ki b e n fd I utas haz- s z o I gi I t a t ds t nyij t hat.

( 12) A csalddok dtmeneti otthona az otthonhoz kapcsol6d6 kiilsd firdhelyeken biztosithatja azobrak a
csalddoknak az elldtdsdt, amelyek 6ndl16 lakhatdsra tdmogatdssal kdpesek
(13) A killsd fdr1helyen b ind elbfis id1tartama a 15. $ (6) bekezddse 6s a 47. S 6)
bekezdis a) pontja szerinli iddtartammol eg) tl sem haladhatja meg a hdrom 6vet.

(11) A kiilsd fdrdhelyen elldtott csalddok szdmdra kedvezminyes lakhatasL is ha az dndlli dlenircl

fennturtdsa irdekiben szt)ksiges, a 32. ! (5) bekezddse szerinti megdllapodasban meghatdrozottak

szerint szocidlis munkdt kell biztositani.
(l5) A kiits' fir1helyek esetdben a kAhsAgyeftsi tdmogatds a normdl fdr6helyekhez kdpest csdkkentett

mirtikben ilteti meg a fenntartdl A tdmogatds mirtikdt a ki)zponti kdltsdgvetdsrdl szdl6 brvAry
dllapirja meg.

(16) Az egt csalddok dtmeneti otlhona keretdben m kddtetett kiilsi fir6helyek fdr6helyszdma
egtbeszdmilra nem haladhatja meg a csalddok dtmeneti otthona fdrdhelyszdmdnak 50%-rit. "
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Aranyhid Gyermekek Atmeneti Otthona

Az elldi..5,shoz val6 hozz6f6rds biztositiisa az Onkorm6nyzat kdtelez6en ellitand6 feladata a
Gyvt. szerint.
kertileti gyermekek 6tmeneti otthoni elliitiisiit. Az Aranyhid Gyermekek Atmeneti otthon
kihasznriltsiiga a 2019. dvben tov6bb emelkedett. A xvl. keriilet folyamatosan ig6nybe vette
az szolg6ltatrist: 6 gyermek dsszesen 1129 gondoz6si napot t6lt6tt az Otthonban.
A 6 gyermekb<il a tavalyi 6vben 4 gyermek kikeriilt az otthonb6l, ketten gy6mhoz kertiltek, 2
gyermek hazagondozisa sikeres volt, ddesanyjdhoz k6lt<iz6tt a gondoziis v6gdn.
Az Aranyhid Gyermekek Atmeneti otthonrival k6t6tt szerz6d6s lefedi a felmenil6
sziiksdgleteket, b6r kriziselkitrisk6nt a kihaszndltsiig el<ire nem katkulalhat6.

6. 6bra: Aranyhid Gyermekek Armeneti Otthondban r6lt6tt napok szama
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Forrds: Aranyhid Gyermekek titneneti Otthon
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Csal:ldok Atmeneti Otthona

A Support Alapitvriny 6s Budapest F<iviiros XVI. keriilet Onkorm lnyzata 2008. januiir 01.
napjdtol hatrirozatlan idejLi elldtdsi szerz<iddst kdtdtt a csalidok atmeneti otthona szolgeltatiis
biztositiisdra.
A Magyar Protestans Seg6lyszervezet kdrte az ell6tdsi szerz6d6s m6dositris6t, mivel a Pest
Megyei Kormrinyhivatal a Support Alapitviiny k6r6sdre m6dositotta a mtikdddsi engeddlyt,
tekintettel ana, hogy az intdzm€ny fenntart6ja megvdltozott. Az rij fenntart6 a Magyar
Protestiins Segdlyszervezet.
Ennek alapjdn Budapest F<ivdLros XVI. keriilet Onkorm nyzata a Magyar Protestiins
Segdlyszervezettel 2019. janurir 1. napjrin dletbe ldpett 6s 2024. december 31. napjiig tart6
hatdrozott id6szakra sz6t6 etLitrisi szerzoddst kcitdtt.
2019-ben szint6n dsszesen kdt csakid keriitt elhelyezdsre a Csaliidok Atmeneti Otthon6ban. A
bekertildsi okok lakhatrisi krizis, tart6s lakhatris megoldatlans6ga voltak.

7. 6bra: A Csalddok Atmeneti OtthonAt igdnybe vevcl gyermekek 6s csal6dok sz6ma

Support Alapitvd ny Csa lddok Atmeneti
Otthondban a keri.ileti elhelyezettek sz6ma

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Irlr llil
2013 20t4 2075 2075 20L7 2018 2019

r Csalddok szlma r Gyermekek szdma

Forrds : Magtar Protestdns Segilyszervezet Csalddok itneneti Otthona

45



4. rtliicvrlETl szERvEK Arrar, cvArrluarosAcl, Gyf,RMEKvEDf,LMI
Tf,RULETEN VUCZNTT SZAKMAI ILITUONZTSTK TAPASZTALATAINAK,
rovAnnA A GYERMEK"lOlrrt rs cvunurxvtunLntl szolcAlraro
TEVEKf,NySEGET VTCZOX UUX60nsrr rNcnnrr,vrzo narosAcr
rlLrNonztsrNEK ALKALMAv.q,L tEtr lrrcAlr_lpirAsox srMUrA,rAsA,

Az enged,|lyezo szerv a 2019. dvben nem
intdzmdnyekn6l.

folytatott le ellenorz6st a gyermekj6ldti

Naprafo196 Csaldd- 6s Gyermekjril6ti Ktizpont

A. fenntart6 az szt.92lB. g (l) bekezd6se alapjan a csal6d- ds Gyermekj6l6ti Szolgdlatndl
ellen6rz6st v6gzett, melynek 6tfog6 6rt6kel6s a7l/2020. (ly.22.) szamt

2019. okt6ber 29-tbl 2020. janurir l4-ig Budapest XVL keriileti polgrirmesteri Hivatala
fenntart6i bels<j ellenorzdst v6gzeft az int6zm6nyben.
A feltrirt hirinyoss6gok nyom6n a krivetkez<i javaslatokat fogalma ,.ta meg azellen6rz6s:o bels<i szabtiyzatok 6s SZMSZ aktualiziiliisa;
. akadrilymentes krjzlekedds biaositrisa a fenntart6 iiltal;
. tandcsad6k 6ltal megtartotr 6riik dokument6ci6j6nak ritkithat6bb6 tdtele;
o viis6rolt programok ds sz6mft6gdp 6llom6ny feliilvizsgdlata, az elavult programok

leselejtezdse, nyilviintartiisb6l kivezetdse;
o fokdnyvi 6s analitikus nyilvdntartiis helyesbitse. az dpiilet ritalakitrisi tervek 6s tdrburkolat

javites t6rit6s ndlkiili 6taddsa a b6lcs6ddnek, aki az dpiilet tulajdonosa;
o jelenl6ti iven a rendkivtli munkaidok megfeleki dokument6ci6ja (hdtv6gi programok,

t6borok).
A javaslatok nyomiin intdzked6si terv kdsziilt.
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5. J6v6nr voxltxozo JAVASLAToK, crlox rrucnerARozAs.q A, Gvvr.
rt-oinaslJ ar,AP.rAx

5.1. PEwzsEtt os rmttiszcrstrut tLuirisox- Szoctius Inoo.q

Folyamatos c6[ a tiimogatdsok szinten tartiisa, re6l6rtdk6nek meg6rzdse, kiildndsen
tdrekedni kell erre a kiskoniak eset6ben - mint az elkitrisok szempontjrib6l egyik
leginkribb kiemelt csoportban.
Fontos, hogy az egyes szociiilis etl6t6sok a keriileti sajritossdgokra, val6di ig6nyekre
reagdljanak, nyfjtsanak villaszt a tipikus probl6m6ka.

Kiemelkedo szerepet kell tulajdonitani a jov6ben is a tdmogat6sok hatdkony, c6lzott
megallapitiisdnak.
Toviibbra is tdrekedni kell a szoros szakmai egyiittmtik<idds fenntartasrira az drintett
keriileti intdzmdnyekke[.

- Az intdzmdnyi fluktu6ci6 jelent6s csdkkentdse, a munkafeltdtelek javittisa

(helyettesit6si terhek csdkkent6se, a lenntart6val val6 egyeztetet6s a kereset

kiegdszitds lehet6s6gei16l);
- ehhez kapcsol6d6an int6zmdnyi szervezetfej lesztds;

- az 6vodai/iskolai szocirllis segittik l6tsz6mrinak emel6se mdg 2 f6vel; az intdzmdnyek

val6s sziiksdgleteinek kiszolg6l6s6hoz, hatdkony, magas szinvonalt
szolg6ltatAsnytij lirshoz ez a ldtsziirn mdg mindig nem el6gsdges az egy segittire jut6

magas ell6totti (gyermek) ldtsz6m miatt;
- az dpiilet bejrlratrlnak akadrilymentesit6se;
- a munkakdrhdz k6tdtt, kdtelezo kdpzdsek teljesitdse a megadott hat6rid6ig;

- csaLidteriipids 6s medi6ci6s kapacitiisrinak bovit6se;

heti 3 6r6ban pszichiritriai konzultiici6 bizlositasa a klienseink resz6re a Napraforg6

Kdzpontban.

5.3. Gvm*rrx.ex NAPKOzBENT Elilris,t - BOtcs1oz

Az Egyesitett Bdlcs6de mindenkori szakmai c6lja. hogy az otthon melegdhez,

nyugalmdhoz hasonl6 l6gkdrben t6lthessdk a kicsik napjaikat.

Mindehhez elengedhetetlen a szem6lyi ds trirgyi feltdtelrendszer min6sdgi biztositrlsa:

- rilland6, szakkdpzett 6s elkdtelezett alkalmazottak,
- esztetikus kdmyezet, elegend6 hety, j6tdk, biztonseg, kifog6stalan 6lelmezds.

Toviibbra is kiemelt szakmai szempont, hogy a szolg6ltat6sok gyakorisdga 6s min6s6ge

nem vezethet az alapelliit6s szinvonaliinak legkisebb cs<ikkends6hez sem.

A tov6bbk6pzds folyamatossrig6ra a szakmai munka emeldse drdekdben sziiks6g van.

Nagy hangsrilyt kell forditani az adminisztrdciora, a munkarendek - napirendek

6sszehangoLis6ra. egys6gesit6sdre.

Az tj szolgAllatirsok sz6lesebb kdrben tdrtdno megismertet6se.

J6t6kos gyermek toma szolg6ltatiis bovitdse. megismertetdse a bolcs6dds koru

gyermekekkel 6s sziileikkel.
A j dtsz6hriz-szol96ltatas n6pszenisit6se.

,,Kertv6rosi Pedag6giai Napok"-on val6 r6szv6tel.
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Kdzris csalddi programok szervezdse. ami er6siti a csal6d 6s a bdlcs<ide kapcsolatiit
(Farsang, tavaszi alkot6 ddlurin, Anyrik napja, Gyereknap, B6lcs6de-bttsuztat6,
Mikul6s-vdrds, Alkot6 ddlut6nok, Kareicsony).
Honlap folyamatos frissitdse, naprakdsz informiici6k szolg6ltatiisa. Az intdzmeny
fontosnak tartja a sziilok hiteles trij 6kozt atisil', a segits6gnyrijtrist a kisgyermekei
nevel6sdvel kapcsolatban. Lehetos6g nyilik az int6zm6nyek bemutatrisiira, vilamint a
szolg6ltat6sok ismertet6sdre. Azon csaliidok is inlormiici6kroz juthatnak, akik m6g csak
most tervezik a gyermekiik bdlcs6dei elhelyezdsdt.
A NapsugiiLr Bdlcsode b<ivitds6nek befejez€se, a fdrohelyek sziima emelkedik,
A keriilet bcilcsoddi a Napsugdr Brilcsode kivdteldvel rdgi dpiiletek, az 6llag meg6viis
mellett a B6bita Bdlcsitd6ben nagyobb fehljitrisrira, nagyobb riiforditasra lenne sziikleg.

itrtttiatu,

2013. janu6r l-j6tol az iskoliik fenntartii sa, igy az oktatiis szakmai irrinyit6sa m6r nem
cinkormiinyzati, hanem iillami feladar. 2017. janu6r l-jdt<il a miikddtet<ii feladatok
k<iziil csak a gyermek6tkeztetds biztositasa maradr az Onkormrinyzat feladata. Az
Onkormiinyzat sztrmtra az iskoliikkal ds a Tankeriileti Krizponttal val6 j6 kapcsolat
tov6bbra is fontos, hisz az oktat6s szinvonala, milyensdge a keriilet gyermekeinek,
feln<ivekvo nemzed6k6nek 6letdre van hat6ssal. Az dnkormiinyzat a j6 kapcsolat
lenntart6s66rt megteszi, ami rajta mrilik. A v6ltozast6l fiiggetleniil folyamatos az,,Egy
iskola, egy 6voda" program az intdzm6ny-felujit6sok kapcsiin, illetve e mellett ktildn
fjulnak meg az udvarok. A lejlesa6sek a Tankerijleti K<izponttal egyiittmiikddve
val6sulnak meg.
B<jviiltek az 6vodai fdrohelyek a M6tyrisftildi Fecskel6szek 6vod6ban. A Centi
Bdlcso fettjitAsa utan l2 f6vel emelkedett a gyermekldtszrim. 2019-ben elkezd6d6tt a
Napsugrlr Bdlcs<ide fejlesztdse. A b6vitds enyhiti a fdr<ihelyhiany, de tov6bbra is
6lland6 feladat a viirhat6 igdnyek folyamatos felm6r6se, figyelemmel kis6rdse,
valamint olyan b<ivit6si lehet<is6gek megtal616sa, melyek rugalmasan alkalmazkodnak
irz egyes korosztiilyok viiltoz6 ldtsz6mdhoz. Ezen a tertileten fontos szerep jut az
Eur6pai uni6s 6s egydb pilyizati lehet6s6gekrek.

- A csalid- ds gyermekj6ldti szolgdlatok feladata 2018. szeptember I -jdt6l kib6vtilt az
iskolai 6s 6vodai szociiilis segito tevdkenys6ggel. Az tj leladat egy, a megszokott6l
eltdr6 munkam6dszer bevezet6sdvel, ldtsz6mndvekeddssel, 6s tj telephely
l6trehoz6srival jrirt. A szolg6ltat{s a 2019. dvre alakult ki teljes eg6szdben, melyr6l a
szolgrlltatis rdszletez6sekor miir beszrimoltunk.

- Uj gyermekorvosi rendelo keriilt 6taddsra (1164 Budapest, Szabadftild Ut 18.) ds [j
hiizi gyermekorvosi k<irzet keriil kialakitdsra, mely 202O-ban l6p hatdlyba.

Az ell6t6sokra, szolgriltat6sokra vonatkoz6 6ltal6nos c6lkitrizdsek:

- Az ellatAsok szinvonal6nak megtartiisa, emel6se, p6nzbeli 6s term6szetbeni ell6t6sok
esetdben az ellirtits re6ldrtdkdnek megtartesa, vagy legal6bbis kism6rt6kii cs6kken6se.

- Az ell6t6sok eljuttat6sa a legrdszorultabbakhoz.
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6. A uuNrrlrcsr,ozEsr pRocRAM ross poxr.IarN.q.x soprurlrAsa

6. l. KmUrcrt awutctL1ztst zRIGRAM

A BRFK XVI. Keriileti Rend6rkapitiinys 69 2019. evben az ardbbi biinmegel6z6si
intdzkeddseket hajtotta vdgre a gyermek ds fiatalkorriak rdszdre:

- Az ORFK riltal inditon iskolai brinmegel6z6si tanricsad6i program keret6ben biinmegel6z6si
eloadrlsok keriiltek megtart6sra, a csonka Jrlnos Mtisiaki Szakkdzdpiskol6f,an 6s
Szakiskoliiban, a corvin Matyes Gimnaziumban ds Szakkdz6piskoldban, ds a centendriumi
Altalanos Iskokiban, tov6bbri felkd16sre a kenilet oktat6si int6zm6nyeiben.

Az eloadiisok t6mak6rei:
- iltkori brin6z6s, ttldozafiit 6s elk6vet6v6 viil6s megel<iz6se,
- intemet vesz6lyei,
- sz6rakozdsvesz6lyei.
- szenveddlyek,fiigg6s6gek,
- kdzleked6ssel kapcsolatos szab6lys6rt6sek 6s biincselekm6nyek,
- v6delem, dnv6delem.
- miiss6g.

- Az Iskola rendore program keret6ben a KMB aloszt6ly munkatiirsai a keriileti riltakinos
iskoLikban az oszt6lyf6ndkcik letkdrdsdre biinmegel<izdsi eloadiisokat tartottak, osaalyfon6ki
6riik keretdben.

Az el6ad6sok t6makcirei:

- a fiatalokat veszelyeztero btincselekm6nyek, lldozattit 6s elkdvet6v6 v6Lis
megel6zdse,

- intemet vesz6lyei,
- szenveddlyek,

kdzlekeddsi ismeretek,
- ny6ri id<iszakban az Onkormiinyzat szervezdsdben l6v6 triborban el6adiisok tartiisa a

fenti tdmakdrdkben.
Tovribbd felk6szitdst tartottak a keriilet KatasZr6favddelmi versenyre.

Az iskolai biiLnmegel6z6si tan6csad6i program 2013 szeptember6ben indult orsziigosan. Az
elmrilt kcizel 7 dvben, a programmal kapcsolatban a rdsztvev6 iskokik visszajelz6sei pozitivak
voltak. Az iskol6k szivesen veszik a btinmegel<izdsi el6ad6sokat osaelyfdndki 6rakon,
tovabbii az osztdlyfondkdk visszajelzdse alapjrin sokkal hitelesebb a di6kok reszere, ha az
eloadiisokat hivat6sos rendor tartja r6sziike.

Az iskola rend6re program keretdben szint6n folyamatos az egyiittmrikddds a keniteti
riltaliinos iskolik 6s keriileti Rend<lrkapitanys6g k6zritt, melynek keretdben brinmegel6z6si
el<jaddsok keriilnek megtartiisra.

Jellemz6 a
- rendszeres jelenl6t ezen iskoldkban, szem6lyes taniicsadds, konzult6ci6;
- kijeldlt iskol6kban elore megbesz6lt id<ipont alapjrin fogad66ra megtart6sa, illetve

sziil6i 6s tantestiileti, valamint nevel6si drtekezleteken val6 r6szv6tel;
- kiterjedt drog-prevenci6s tevdkenysdg folytatiisa a keriilet oktatasi intdzmdnyeiben

tanul6 dirikok sztileinek; BRFK drogprevenci6s programja ,,Szer ami megvAltozlat',
cimmel;

49



- felk6r6sre rdszvdtel az iskokik eg6szsdgnapjan, egydb iskolai rendezvdnyeken, mely
rendezvdnyeken c6l a btinmegel6zds valamint a rend6rsdg n6pszenisit6se;
felkdr6sre iskokihoz kapcsol6d6 btinmegel<izdsi el6addssorozat (diakoknak,
sziil6knek, pedag6gusoknak) ;

- rildozatv6delmi tev6kenys6g - 6ldozatsegit6, rildozatv6delmi el6ad6sok megtartdsa;
- a Nemzeti Biinmegel6z6si Strat6gi6ban meghatiirozott prioritrisok mentdn k6pzdseken

tdrt6no r6szv6tel;
- a civil szervezetekkel ds t6rsadalmi szervezettel kapcsolattartris;
- keriileti gyermekv6delmi int6zmdnyekkel kapcsolattart6s;
- kapcsolattartds a Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat keretein beliil

mrik6d6 Kribit6szeriigyi Egyeztet6 F6rummal, tovribb6 16szvdtel a munkrijiban.

A k<irzeti megbizottak 2015 december6t6l a 18 dv alatti sdrtettek meghallgatiis6val, sziiks6g
esetdn a lak6kdmyezetdben tdrt6n6 adatgyiijtdssel, 6s a rendelkezesre 6l[6 egy6b adatok
feldolgozrisrival 48 6rrin beliil jelent6sben rdgzitett kriziselemz6st k6szitenek. A
kriziselemzdsben megpr6bdlj6k feltiimi milyen okok ds kdriilmdnyek vezettek ahhoz, hogy a
sdrtett brincselekm6ny rildozatdvit viil, 6s mit kell tenni ahhoz, hogy ezek az okok a

k6s6bbiekben ne ismdtl6dhessenek meg

Biinelk6vetds okainak alakul6sa aldozati ds elkcivet5i oldalr6l:

A kiskoruak sdrelmdre els<isorban szem6lyes 6rtdkeik megszerzds6re irantul6
brincselekm6nyek tdrtdntek. Mivel egyre tdbb iskoliskoru gyermek rendelkezik nagyobb
drtdkti mobiltelefonnal, illetve kism6retri szorakoztato elektronikai cikkel, egyre gyakoribbak
az ezzel kapcsolatos brincselekm6nyek is. Mdg nagyobb sz6mban fordulnak el6 a lopilsok,
melynek sorAn az iskolatriskriban, vagy <iltdz6ben 6rizetleni.il hagyott nagyobb 6rtdkeket
tulajdonitja el az elkdvet6.

A 201 9 dvben I 8 esetben viit itldozatltr fiatalkoru 6s gyermekkoru szem6ly. Sdrelmiike:
gardzdasAg. lop6s, rongriliis, kdnnyri testi s6rt6s, gondatlans6gb6l elkdvetett stlyos testi

sdrtds. kiskoru vesz6lyeztetdse biincselekmdny miatt indftott eljiirast a BRFK XVI. keriileti
Rend6rkapitrinysrig.

Elkdvet6i otdalr6l 201 9. 6vben l0 fiatalkorri ellen indult eliilLrds, melynek a megoszliisa

garitzdasAg, csalds, visszadl6s kdbit6szenel, lop6s 6s j rirmii 6nk6nyes elvdtele

biincselekm6nyek volt.

A biincselekm6nyek megval6sul6s6t, bekdvetkez6s6t tovdbbra is elosegiti, a fiatalok
felelotlen magatart6sa, hogy egymrisnak mutogatj6k vagyont6rgyaikat, dicsekednek veltik,

azokat a kdzteriileten, tov6bb6 a t<imegkdzleked6si eszkdzdkdn nyiltan haszniiljrik,

venddglrit6helyeken az asztalon orizetleniil hagyj6k, igy lelkeltik a btinelkSvetSk

6rdeklod6s6t is, igy kdnnyebben v6lhatnak b[incselekm6ny iidozal|v6.

6. 2. IOia iroszmucrt Ecvtzrrro FIRUM

XVI. KERI]LETI KABITOSZERUGYI EGYEZTETo FORUM

A XVI. kertileti Kribit6szertigyi Egyezteto F6rum (a tovribbiakban: KEF) 2003-ban alakutt

meg, az6ta folyamatosan, sikeresen miikddik a keriiletben.
a (fn aUpitO tagjai a XVI. keriileti Onkorm inyzat, M6ra Ferenc Altaliinos Iskola, (akkori)

Napraforg6 Szolg6tat, BRI'K XVI. keriileti Rend6rkapit6nysrig, Kertv6rosi Eg6szsdgiigyi

Szolgdlat munkatdrsai k<iztl kertiltek ki.
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Jelenleg 18 tagia van, akik 7 int6zm6ny,t kdpviselnek. A KEF, mint d6nt6s er6kdszit6,javaslattev<i 6s koordindl6 szervezet fejti ki tevdienysdgdt a kertiletten. Az elmrirlt 6vek sorrin
tevdkenys6ge szerie|gazo vort. A KEF szakmai ,nrnulat megalakurdsa otu rary-iurrui
Kdroly szakerto bevoniisdr al v6gzi.

A KEF.dsszehangolja a helyi int6zkeddseket ds kezdemdnyez6seket, valamint f6rumot teremt
az orszdgos c6lokkal piiLrhuzamosan a helyi k6z<issdg teriilitdn mtik<td<i intdzmdnyek szitmfua.A KEF az a fontos r:incszem, amery biaoiitja a strat6giriban megfogalmazottak
megval6sul6siit.

Mind a Nemzeti stratdgia,. pild u helyi droge enes stratdgia eredmdnyess6g6nek
leglontosabb let6tem6nyese a helyi kriz6ssdg. A helyi teleptil6si szinLn ttirt6nO tisszefolasok6s <isszehangolr cselekvdsek d<int6 m6don tudJdk befoly6solni u p.fie.u
kezeldsdt. Sziiksdges minden olyan tett 6s dsszefog:is erosit6se, u ily u, emberi k6z6ss6g
legalapvet6bb form:iival - csaliid, szomszdds6g, Iatohelyi ktizdisdg stb. - van tapcsolattan.
A helyi kdzdssdgek kiemelked6 szerepet jdtszanak a diogprobl6mak kezel6sdben, hiszen a
kribit6szer-fogyasztds jelensdge alapvet<ien az egyenek, a csal6dok 6s a helyi kdzdss6gek
probl6m6ja.

A stratdgia 3 alappilldre kdziil a kertiletben a megel<izds 6s egdszs6gfejlesztds tertileteire
helyezik a hangsulyt, hiszen ezen cselekvdsek nem csak a fiatalok tibii6szer fogyasatisa
tekintet6ben jelentenek eros preventfv tlnyezot, hanem m6s eg6szsdget vesiilyeztetii
magatafiasformAk kockrizatiit is csrikkentik.

2013-ban megsziiletett a Nemzeti Drogellenes Stratdgia 2013-2020, ami egy kertileti a
sziilcik, pedag6gusok ds diakok k6r6ben vegzett reprezentativ felm6rdssel egytitt 2014
tavaszin a keriilet Drogellenes Stratdgirijanak alapj6t adta. A keriileti Drog Sirat6girlr6l
k6sziilt besziimol6t a Kdpvisel<i-testtilet a 307/2olg. (xl. 20.) Kt. hatiirozat6vat etfogaata.

A XVI. keriileti KEF 2019 6vi tevdkenvsdsei:

2019. dprilis 13.: r6szv6tel a keriileti eg6szs6gnapon. Immiir mdsodik alkalommal a XVI.
kertileti KEF a Sziget Droginformiici6s Alapitviinyhoz hrtozo ,,zsirafos Busz,, Eletvezet6si

[91n-t interaktiv prevenci6s-dletm6d programjiival vett r6szt a Kertvdrosi Eg6szsdgnapon.
ujdonsrig volt, hogy a XVI kertileti Rend<irkapit6nysdg ds a KEF k6z6i reszi€tele az
programon. A rendorsdg a brinmegelozdsr<jl sz6l6 inform6ci6i mellett segitsdget nytjtottak a
biciklis-gokartos akadrilyp6lya ldtrehozis6ban, amivel nemcsak a prog.arnkineiui boriitt,
hanem eziiltal az eldrheto korosztdly is szdlesedett. Amig a gyerek iigyessdgtiket pr6briltak ki
az akaditlypirlytn, a sztiloket is meg tudtrik sz6litani.

2019. :iprilis 30.: r6szv6tel a Ftild napjrin. A felso tagozatos di6kok a KEF s6trriban
szabadt6rre adapt6lt a prevenci6s szabadul6 szob6t pr6b6lhattak ki. A programot hasonl6an a
tavalyihoz a XIII. kertileti KEF koordiniitorrival, a szabadul6 szoba projektvezet<ijdvel
egytittmiikddve val6sitott6k meg, Minden feladat a szerhaszn6lattal, k6bit6szerrel volt
kapcsolatos. Kapcsol6dva a feladatokhoz a KEF a gyermekek szdmlra a killdnbdzo drogok,
illetve alkohol hat6s6t szimulil6 rin. ,,rdszeg szemtiveg" segits6g6vel iigyessdgi feladatokat
szervezett.

2019. {prilis 24.- mdjus 17.; Az rigynevezett Zsirdfos busz elhozdsa a keriileti l-2.
osa6lyos tanul6k sz6miira. Egy ftigg6sdggel kiizd6 esetdben a gy6gyitds miir nagyon neh6z,
ez6rt drdemes a hat6kony megel<iz6sre helyezni a hangsrily. A prevenci6ban a gyermekekkel
ds fiatalokkal foglalkoz6 sztil<iknek. feln6tteknek van jelent6s szerepe, hiszen ha egy fiatal
nem kap mintdt gyermekkor6ban arra. hogyan lehet a boldogsdgot eldmi, vagy sajrit hibajan
kiviil nem tud olyan krirtilmdnyeket leremteni, hogy boldog lehessen, akkor t6vutakon
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ttirekszik ene. Ez€rt hozta el a KEF a Sziget Droginformiici6s AlapitvriLny Eletvezet6si
Ktizpontj6nak egdszs6gmeg6rz6 programjrlt a keriiletbe, aki l4 riltalanos iskoia dsszesen 67l. 6s 2. oszt6lya (mintegy I700 gyermek ds g0 pedag6gus) szitmdratartott eg6szsdgmeg<irz<i
foglalkozdsokat, (napi ritlag 6 foglalkoz6s). A mozg6-osarilyerem kiragad]u u aiatoiut u
T:gr.o[o.,.1 dlertertikbot. rijdons6gokat, izgalmas feladatokat ds lehetZsdieket kin6l. A
G6[lesz Viktor AltaliiLnos IskolSban autizmussal, enyhdbb 6rtelmi sdrtilt gy"Lk"k"t ,ik".iilt
megnyitni 6s sz6ra bimi. Ez is bizonyftja, hogy a kiildnleges helyszin nagy-hat6ssal yan az ort
megfordul6 gyerekekre. Az ot zajl6 szituaci6s j6t6kok pedig mindenkit arra 6szt6n6znek,
hogy tanulva j atszanak, sok-sok [j ismeretre szert tdve.
"Az dn csodrilatos testem 6s lelkem" programot az int6zmdnyek rir6mmel fogadtak. A
specirilis mozg6 osztiily'teremben az eg6szs6ges, tudatos 6letm6dia hirtrik fel a fi[yelmet, a
koroszt6lyoknak megfeleto programokkal igyekeztek a gyerekeket r6vitiigitani a te"rrndszetes
dletszeretetre, megtanitva oket a helyes ddntdsek meghozataliira. Nem f,usztiin a ,,nem,,-et
mondani fontossrigriLra pr6briljak <iket megtanitani, hanem ana is, mennyi mindenre tudnak
,,igen"-t mondani, miben tudnak 6r6mdt taldlni, illetve szerezni m6soknak.

A programba r6szt vevo iskolik I - I clementoni - Anat6mia laborat6rium nevri fejlesz6
jetdkot kaptak ajrinddkba a KEF-I61, melynek segits6gdvel a gyerekek jritdkos fo#riban
tudj6k feleleveniteni az emberi testtel kapcsolatban tanultakat.

2019. szeptember 21.: r6szvdtel a Kertvrirosi vigassdgon. A 201g-ban szriletett
megiillapodiisnak megfelel6en a Napraforg6 csalid- ds Gyermekj6ldti Kdzpont volt jelen a
rendezv6nyen ds k6pviselte a KEF+ ds annak cdljait, a ,,mulitsaghoz" itto t o*y"a"bt
programelemekkel. A rendorsdg rdsz6r6l is jelen volt egy KEF tag, aki a BRFK kdzponti
telephelydrol hozott pl. ujjlenyomat v6teldre alkalmas eszkcia stb.

2019. okt6ber 17.: Sz6tt6pve cimfi koncertszinhrlzi el6adrls. Az Erzsdbetligeti Szinhriz 6s a
KEF a megelozds jegydben egy rendhagy6 programra, Szab6 Kimmer ram6s szdttdpve c.
koncertszinhiizi eloadiisrira hivta a xvl. keriileti rrincsics Mihdly Altalanos Iskola 6s
Gimniizium, a corvin M6tyes Gimnrzium, a Szerb Antal Gimniizium 11. 6vfolyam6ra j6r6 6s
drettsdgi elott 6116 dirikjait, valamint a programhoz pilotjellegget kapcsol6d6 prevenci6s elti-
6s ut6foglalkoziison rdszt vevo Tdncsics Mihrily Alralinos Iskola 6s Gimnazium 9.b, 6s a
Szerb Antal Gimniizium l0.a oszt6tyait az Erzs6betligeti Szitthlzba.

Az el<iadiis a ffigg<is6gek6l sz6lt, mellyel nap, mint nap talilkozunk, valamilyen formiiban,
dszrevehetetleniil vagy liitvrlnyosan, de mindenkinek az dlet6ben jelen van, mdgse beszdttink
eleget r6la. Az el<iadris azt boncolgada, hogy midrt indul el valaki egy olyan vesz6lyes riton,
ahonnan nagyon neh6z, sot sokszor lehetetlen visszafordutni.

A rdszvdtelt a prevenci6s cdli el<iad6son az 6rdekl6d6k szamara a XVI. keriileti KEF
ingyenesen biztositotta.
A 95 perc hossztsrigri eloadrison minddsszesen 504 fti, valamint a Napraforg6 csakid- 6s
Gyermekj6ldti Kdzpont. az Eszak-Pesti Tankertileti Krizpont. Budapest iVI. Keruteti
Rend<irkapitdnysrig, valamint a helyi KEF delegriltjai jeleztdk r6szv6teli szrinddkukat.

2019. oktriber: Beszrimol6 elk6szit6se Budapest F6v6ros XVI. keriilet6nek Drogellenes
Strat6girij6ban meghatiirozott feladatok vdgrehajtAstu6l a 2014-2020 6vek k6z6tti id6szakban.
A besziimol6t a K6pviselo-testnlet a 30712019. (xL 20.) szirnu hatlrozat6val egyhangflag
elfogadta.
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7. A rurptllnsr OxxonmANyzar [s a cryrl szERvEZETEK xOzorrl
ncyUrruuxODES KERf,TET

A keriiletben civil szervezetek bevoniisa az alapelkit6s keret6ben tdrtdnik.

A Napraforg6 Csaliid- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont tcibb civil ds egyhazi szervezettel mtik6dik
egyi.in, melyek az akibbiak:

o A helyi vdrdskereszttel az eryiittmiiktid6siik sok 6vre nyrilik vissza. A
vdrdskereszt keriileti szervezete dsszesen l2 alkalommal 136 iigyf6lnek adou
dlelmiszercsomagot, amely a szrikds anyagi helyzetben ldv6knek jelentett aktualisan
komoly segitsdget. Az iigyfelek a Kdzpont 6s a Szo196lat tigyfdlk6r6b6l keriiltek ki.. A Gyermek6tkeztet6si Alapitvfny a K<izpont javaslatara l0 a keriiletben dlo
r6szorul6 csalddnak segit havi rendszeress6ggel dlelmiszeradom6nnyal.

o A Magyarorsz{gi Vietnrimiak Egyesiilete j6voltdb6l 4 kertileti csalidhoz kenilt
nagyobb drt6kii adom6ny.

r A Vakok ds Gyengdnlit6k Kcizdp-Magyarorsz6gi Region6lis Egyesiilet6nek helyi
kdzdssdgi klubjdnak, a ,,Lrimpds Klub,' foglalkoz6sainak biztosit helyet a
Napraforg6 Kdzpont.
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2. sz. melldklet

A gtdmhaldsrigoknil, valamint a gltermekvidelmi es gtdmiigi eljdrdsrdl szdl6 149/1997. (IX 10.)
Konn rendelel 10, sL melliklele

Ta almi kAvetelmCnyek o telepfrlisi in*ormdnyztt is a megtei kirendeltsdg svrmdru, a Gyvt 96.
*dnak (6) bekezdisiben el irt d{og.i drtdkelds elkdszitisihez

I. A teleptildsi \nkormdnyzat dltal kdszitend6 dtfogb drtdkelds tartalmi kivetelmdnyei:
l . A telepiilds demogydfai mutatd| kiildniis tekinte el a 0-./8 6ves korosztdly adataira.
2. Az 6nkormdnyzat dltal ny jtou pdnzbeli, termiszetbeni elldtasok biztositriso:

-a rendszeres gtermekvidelmi kedvezminyben rdszes l6k szdma, kirelmez1kre vonatkoz|
dltaldnosithatd adatok, elutasildsok szdma, fdbb okai, Ankormdnyzotot terhelS kiadds nagtsdga,

- epib, a Gyvt.-ben nent szabcilyozott pdnzbeli vag) termdszetbeni juttatdsokro vonatkozd adatok,

- gtermekilkeztetis megolddsdnak mddjai, kedvezmdnyben rdszesiildkre vonatkozd statisztikoi
adatok.

j. Az dnkormdnyzal dkal biztositott szemilyes gondoskodast ny jtd elldtasok bemutatdsa:

- gtermekjhldti szolgiltatas biztositdsdnak m6dja, mfrkaddsdnek tapasztolata (alapelldtdsban
rdszes l6k szdma, gtermekek veszdlyeztetettsiginek okoi, wilsdghelyzetben lev6 vdrandds anydk
gondozdsa, csalddjdb6l kiemelt gtermek sziileinek gondozasa, jelzdrendszer tagjaival val6
egnlum kddis tapaszIalatai),

- gtermekek napkdzbeni elldtdsdnak, gtermekek dtmeneti gondozdsdnak biztositdsa, ezen elldtdsok
iginybevdtele, s az ezzel dsszefiiggi tapasztalatok.

15.
6. Afel g,teleli szervek dltal gdmhat\sdgi, glermekvidelmi ter lelen vigzett szakmai ellenfirzisek

tapasztalatainak, tovdbbd a germekj6ldti is gtermekvddelmi szolgiltatd tevdkenysdget vigzdk
ellendrzisdnek alkolmdval tett megdllapitasok bemutatasa.

7. Jtjvdre vonatkozd javaslatok, cdlok meghatdrozdsa a Gyvt. e16irasai alapjdn (nilyen elldtasokra
ds intizndnyekre lenne sz ksdg a problimdk hatdkonyabb kezeldse 4rdekiben, gtermekvddelmi
prevenci6s e lkipzeltse k1.

8. A b nmegeldzdsi program f6bb pontjainak bemutatdsa (amennyiben a telepiilisen kdsziilt ilyen
program), valamint a gtermekkor is a fatalkor bfrnelkovetdk szdmrinak az dltaluk elkoveleu
bffncselebndnyek szdmdnak, a b nelkdvetds okainak bemutatdsa-

9. A telep lisi 1nkormdnyzal is a civil szervezetek kdzdtti eg/ ttmfrkAdds keretdben milyen

feladatok, szolgdltatdsok elldtasdban vesznek rdszt civil szervezetek (alapelldtds, szakelldtds,
szabadidds programok, drogprevenci6 stb.).

Il. A megei kirendeltsdg dltol kiszitendl dtfog6 drtdkelis tarralmi ktivetelmdnyei l. A megtei
kirendeltsdg rlltal fenntartott, szakelldtcist (esetleg alapelldtdst) ny)1jt6 intizmdnyhdl6zat bemulaldsa,
k ltiniis tekintetteI a Gyvt.-ben e16irtak teljesitdsire.

2. Elldtasban rdszesiilSk szdma, korcsoporlok szerinti megoszldsa, tendencidk.

3. Ydltozasok az elldtas feltiteleiben (szemdlyi, tdrgti, elhelyezdsi feltdtelek).
4. A fel gteleti szervek dltal vdgzett gtermekvddelmi szakrnai ellendrzisek topasztalalainak

bemulatdsa.
5. Jdv6re vonatkozd cilok, javaslatok, elkdpzeldsek (milyen tipus intdzmdnyek kialakitdsdra,

atalakitdsdra, fejleszttsire lenne sz ksdg a gtermekek sz ksigletei alapjdn, milyen teriileteken
temezik bevonni a civil szervezeteket a szakelldtds feladatainak elldtdsdba).
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