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Bevezetés 

 A Kistérségi Gondozási Központ minden évben elkészíti az előző év zárszámadásához szakmai 

beszámolóját. 2021.02.01-től látom el az intézményvezetői feladataimat a Kistérségi Gondozási 

Központban, ezért a szakmai összefoglalást a munkatársak feladatellátásához kapcsolódó, 2021 évi 

statisztikai adatszolgáltatásai alapján megíródott összegzéseiből, valamint az elmúlt 1 év 

tapasztalataiból készítettem el.  

Személyi feltételek 

A Kistérségi Gondozási Központ 2021.12.31. adatok szerint 38 fővel biztosította a térség 13 

településén a Szociális és Gyermekvédelmi feladatokat.  

A Társulás által elfogadott közalkalmazotti létszámunk 40 fő,  

Terveink között szerepel az üres álláshelyek maradéktalan betöltése. 

 
Létszámadatok szolgáltatásonként 2021. 12.31. állapot szerint 

 

Szervezeti pozíció Munkakör 
 Létszám 

(fő) 

Intézményvezető 
vezető  1 

Összesen:  1 

Család -és Gyermekjóléti Központ 

szakmai vezető, esetmenedzser  1 

estmenedzser  4 

óvodai, iskolai segítő  6 

pszichológus  0,2 

jogász  0,1 

szociális asszisztens    1 

Összesen:  12,3 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai vezető, családsegítő  1 

családsegítő  10 

Összesen:  11 

Nappali ellátás 
gondozó  6 

Összesen:  6 

Házi segítségnyújtás 

1 fő szakmai vezető, gondozó  1 

gondozó  5 

Összesen:  6 

Technikai 
gépkocsivezető, takarító  2 

Összesen:  2 

 Mindösszesen:  38,3 
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A létszám 2021 év közepén 39 főre emelkedett, majd ismét csökkent. Szociális területre jellemző a 

nagyarányú fluktuáció, ennek ellenére a megemelkedett létszám stabilabb , kiegyensúlyozottabb 

ellátást biztosított a kistérség lakosai számára. Külön öröm, hogy a  Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

létszáma  majdnem teljes volt 2021 év végére, így minden településen a megfelelő óraszámban 

tudtunk családsegítő kollégákat a lakosok rendelkezésére bocsátani. Vezetői tervemben elsődleges 

szempontként szerepelt az üres álláshelyek lehetőség szerinti betöltése, hiszen a következő lépésként 

szereplő minőségi változáshoz a helyettesítésekből származó terhek csak így csökkenthetők. 

Tárgyi feltételek 

A 2019. december 12-i keltezésű SZMSZ tartalma szerint a tárgyi, infrastrukturális feltételeket 2008-

ban, egy a Szociális és Gyermekjóléti Társulás szolgáltatóját érintő Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A szociális 

szolgáltatástervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című, KMOP-4.5.2.2f-2010-0001 jelű 

pályázati beruházást a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága 343.569.009 Ft 

összköltséggel támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat 7 településen biztosította a szociális 

szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését.  

• Aszódon két épület felújításával lehetőség nyílt a munkakörülmények jelentős javítására, 

illetve új szolgáltatások bevezetésére. Ezen felül közösségi tér biztosítása, 

• Versegen iroda kialakítása, felújítása, közösségi tér kialakítása, 

• Kartalon, épület, lakás felújítása, 

• Bagon a Polgármesteri Hivatalban elhelyezkedő iroda átalakítása, bővítése,  

• Hévízgyörkön új épület építése, ahol helyet kapott az Idősek Nappali ellátása, Család- és 

Gyermekjóléti Iroda,  

• Turán a szolgálat épületének felújítása valósult meg. 

• Ezen kívül felújították a felsorolt épületek pihenőtereit és játszótereit, továbbá 

• jelentős eszközbeszerzés (kisbusz, játszóeszközök, irodatechnikai eszközök, bútorok, 

berendezési tárgyak) is történt. 

 Ez a fejlesztés közel 10 éves, azóta az épületek állaga folyamatos karbantartást igényel, a 

szállítóeszközünk egyre nagyobb költségű szervízigénye van az amortizációból adódóan. 

Amennyiben bármilyen fejlesztési tervek születnek a településeken, szükségünk lesz az irodák 

ismételt festésére, szállítóeszköz cseréjére. A legfontosabb szempont számunkra, hogy a kollégák 

továbbra is ugyanilyen kiegyensúlyozott tárgyi körülmények között dolgozzanak. Ezek a 

körülmények nagymértékben lassíthatják a fluktuációt. 
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A számítástechnikai eszközök minőségi állapota, valamint az online dokumentációs esetvezetés 

(gyvr.) bevezetése okán nagy mennyiségű számítástechnikai eszközvásárlás vált szükségessé a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatásban. Ezt az igényt a 2021 évi költségvetésből kielégítettük. 

Teljes számítástechnikai fejlesztés valósult meg a kistérségben, így lehetővé vált a dolgozói 

költséghatékonyabb megbeszéléseink megtartása,  szakigazgatási rendszerek használata, valamint 

az egyéni konzultációk lebonyolítása online formában. 

 2021 év végén lehetőség nyílt egy személyautó vásárlására, azóta számtalan rendkívüli esemény 

kezelésére került sor az autó segítségével: idősek, speciális igényű felnőttek bentlakásos otthonban 

történő elhelyezései, gyermekek nevelésbe vétele, gyermekek szenvedélybeteg ellátáshoz való 

hozzájutása, nevelésbe vételt megelőző bizottsági meghallgatásainak lebonyolítása, szakmai vezetők 

területi ellenőrzései, intézményvezetői fogadóórák megtartása. 

Összességében megállapítható, hogy a tárgyi feltételek adottak a minőségi szakmai munka 

kiépítéséhez, valamint megtartásához. 

Szociális étkeztetés 

Az étkeztetés keretén belül azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetése történik, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képesek biztosítani.  

Az étkeztetést helyben fogyasztással (klubok) elvitellel (szociális étkezők) és kiszállítással (házi 

gondozottak) biztosítjuk.  

Szociális étkezés 2020.11. hóban történő normatíva felmérés szerint 70 fő volt, 2021.01-2021-1231- 

közötti felmérés szerint 77 fő volt, 1 éven belül 10 %-os emelkedés történt. 

2021 éveben belső ellenőrzés történt a szociális étkezés feladatainak ellátása tekintetében. 

A 2021.október 12-én készült, az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatról, a Kistérségi Gondozási Központ 

vonatkozásában a szociális étkezési térítési díjak beszedésének, elszámolásának, nyilvántartásának 

ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentés javaslatai szerint készítettem el az intézkedési tervet. 

1. Belső ellenőrzés szerinti javaslat: „Javasoljuk, hogy a személyi térítési díjat az 

ellátottaktól ténylegesen készpénzben beszedő munkatársak is rendelkezzenek teljes körű 

felelősségvállalási nyilatkozattal, a székhely és a telephelyek tekintetében egyaránt.” 
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Intézkedési terv: 

A pénzkezelési szabályzat 2 számú „Felelősségvállalási Nyilatkozat” mellékéletéhez hozzáfűzzük 

az idősek nappali ellátásában dolgozó gondozónők aláírt felelősségvállalási nyilatkozatait. 

 Ez az intézkedés megvalósult. 

2. Belső ellenőrzés szerinti javaslat: „Javasoljuk a keletkezett ellátotti dokumentáció 

egységes kezelését” 

Intézkedés: a Hévízgyörk szociális étkezéshez tartozó ellátotti dokumentációból az ellenőrzés 

során hiányoztak az előző évi iratanyagok, ezt az ellenőrzésen megfogalmazott kérésnek 

megfelelően visszarendeztük. 

3. Belső ellenőrzés szerinti javaslat: „Javasoljuk az igénybe vett szociális alapellátások 

elkülönített analitikus nyilvántartását.” 

Intézkedés: az igénybe vett szociális alapellátások elkülönített analitikus nyilvántartását 

2021.08 01-től bevezettük. 

4. Belső ellenőrzés szerinti javaslat: javasoljuk mind a számlakibocsátás, mind a számla 

befogadás során az Áfa törvény 58. § előírásainak megfelelő alkalmazását a teljesítés 

időpontjának meghatározása során, mivel az étkezési térítési díjak időszakos elszámolású 

ügyletnek minősülnek. 

Intézkedés: a szociális étkezésről szóló  megállapodásban szereplőtérítési díj fizetési határidőt, 

amely jelenleg tárgyhónapot követő hónap 10. napja  módosítjuk  tárgyhónapot követő hónap 

20. napjára annak érdekében, hogy a fizetési határidő és a fizetés teljesítési időpontja 

összehangolt legyen. Ez az intézkedés megvalósult a 2022 évi térítési díj felülvizsgálat 

alkalmával az új befizetési határidővel módosított megállapítást aláírták az igénybe vevők. 

Idősek nappali ellátása 

 

Nappali ellátást három helyszínen (Aszód Petőfi és Falujárók útja, valamint Hévízgyörk Kossuth L. 

utca) biztosítunk a térségben. A közeli települések lakóit minden nap autóbusszal szállítjuk a 

klubokba. Napi háromszori étkezést, mosási –fürdési lehetőséget biztosítunk klubtagjaink számára. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatok ápolására, színes programokat szervezünk 

időseinknek érdeklődési körüknek megfelelően. Célunk, hogy tevékenyen teljenek a mindennapok, 

összetartó közösségek jöjjenek létre. A klubtagok nagy része özvegy, egyedülálló ember. Van, aki 
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családban él, de napközben egyedül lenne otthon, ezért a család számára megnyugtató, hogy az idős 

ember felügyelet és társaságban van napközben. 

Szolgáltatásaink a teljesség igénye nélkül  

• Kézimunkázás,  

• Ének foglalkozás, 

• Tv nézés, 

• Felolvasás, 

• Csoportjátékok, társasjátékok, 

• Aktuális ünnepre való felkészülés,  

• Rendszeres testmozgás, 

• Alkalmanként vendégelőadó meghívása, fellépés (előadó művész, óvoda, iskola, helyi 

asszonykórus) 

• Egészségnevelésről-, közbiztonságról előadás. 

2020.december, valamint 2021. május között, valamint 2021.december-2022- március között az 

idősek nappali ellátásában a jelenléti szolgáltatásnyújtást fokozott fertőzésveszély miatt a fenntartó 

felfüggesztette. A szolgáltatás nyújtása ebéd kiszállításból, valamint telefonos kapcsolattartásból állt. 

A jelenléttel működő szolgáltatásnyújtás indulásakor mindkét esetben komoly nehézségeket 

tapasztaltak a gondozóink: képességek stagnálásai, visszaesések (memória, mozgás, pszichés 

rugalmasság). A problémákat intenzív programokkal, kirándulásokkal, foglalkozásokkal igyekeztek 

kiküszöbölni. 

A nappali ellátás igénybe vevői létszáma 1 fővel nőtt a normatívaszámítás alapján. Ez a várthoz képest 

is kis növekedésnek számít, azonban a szolgáltatás ebédszállításra korlátozott jellege határozta meg 

a kis növekedési arányt.  

 



9 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás az időskorúak, a pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, 

és azon személyek egyik alapellátási formája, akik egészségi állapotuk miatt ellátást igényelnek. 

Mint már hosszú évek óta jellemző a magas életkor, ugyan akkor felvételre került jó néhány olyan 

személy is, aki a fiatalabb korosztályhoz tartozik, de egészségi állapota indokolja az ellátásukat, és a 

törvény is lehetővé teszi gondozásba vételüket a megfelelő igazolásokkal. Összetételben még mindig 

magasabb a nők aránya. Az által, hogy elöregszik az ellátotti kör, együtt jár vele az állapotuk jelentős 

romlása is. Jellemzően a mentális leépülés figyelhető meg.  

Sok esetben összekeverik a házi segítségnyújtás az otthonápolással, kevés információ áll 

rendelkezésre a lakosság számára erről a szolgáltatásról. Többször az egyéb szükséges szolgáltatás 

igénybevételének időpontjáig kell várakozni az ellátottaknak. Ebben az esetben a házi 

segítségnyújtás, valamint a hozzátartozók, segítők koordinálása, szervezése, mozgósítása jelentkezik 

feladatként, amelyben jelentős segítséget nyújt a  Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítős 

munkatársa is. A gondozónő feladatait az egyén igényeinek, rászorultságának megfelelően alakítja 

ki. Jellemző gondozási feladatok: bevásárlás, mosdatás, öltöztetés, mosogatás, mosás, takarítás, 

vérnyomásmérés, gyógyszeríratás, kiváltás, ágyhúzás, ágyazás, körömápolás, hajápolás, meleg étel 

biztosítása. 
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2021 évben a személyi gondozás a 2020 év végi létszámról 38 főről 32 főre csökkent a személyi 

segítés 7 főről 10 főre emelkedett. A 2021 év létszámának csökkenésének okai: 

- halálozások, 

- idősotthoni, speciális otthoni elhelyezések, 

- megállapodások felülvizsgálata, gondozási szükségletek aktualizálása. 

2022. márciusára a személyi gondozás 38 főre emelkedett, a személyi segítés száma 7 főre 

csökkent. Úgy tűnik, hogy a szolgáltatást igénybe vevők száma fokozottan emelkedik a múlt 

évi csökkenést követően. 

 

NORMATÍVA ADATOK 2021.01.31.-2021.12.31 KÖZÖTT 

Szociális étkezés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása 

 

A normatíva felmérés adatai az említett szolgáltatások tényleges forgalmi naplóiban rögzített 

óraszámaiból, igénybevételi adataiból származnak. A finanszírozás alapját képezik.  
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Normatíva adatok 2021.01.01-2021.12.31.

Szociális  segítés Hsg. Szoc.étkezés Idősek nappali ell. #REF!

Település 

Szociális  

segítés Hsg. 

Szoc. 

étkezés Idősek nappali ell. 

Aszód, Petőfi u.   29 11 

Aszód, Falujárók útja   29 18 

Aszód 7,5 4   

Hévízgyörk 0,5 6 15 9 

Bag 1 5 1 1 

Tura 0,8 6,5  4 

Domony 0,7 5 1 1 

Kartal 0 5,5  1 

Iklad   1 1 

Galgahévíz   1 2 

Összesen 10,5 32 77 48 
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, egyik szolgáltatóként, a Gyvt 39. §. és 40. § valamint az Szt. 64. 

§-a szerint egyarán lát el gyermekjóléti és családsegítő feladatokat. A családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, ezen belül a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. § 1.) pont lb) alpontja szerinti esetkezeléssel, valamint más 

személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. A szolgáltatás 

jelzőrendszert működtet. Véleményem szerint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az egész térség 

alappillére. Feladatkörét tekintve is széleskörű felsorolást igényel a szolgáltatás bemutatása.  

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Verseg, Kartal, Aszód, Iklad, 

Domony, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, Zsámbok, Vácszentlászló településeken működteti a 

szolgáltatást.  

2021.12.31-én a szolgáltatást 11  fővel működtetik, ebből 1 fő szolgáltatást vezető családsegítőként 

tevékenykedik. Mivel a szolgáltatás az egész intézmény alapja, ezért a személyzeti struktúra 

stabilitásának kiépítése, megtartása alapvető feltétel a többi szolgáltatás működésének 

szempontjából is.  

Jellemző problémák a szolgáltatásban 

Megélhetési problémák 

A jövedelem hiánya, az alacsony jövedelem életviteli nehézségeket okoz. Sok családnál megjelennek 

a hátralékok, közüzemi díjtartozások. A probléma szorosan összefügg a foglalkoztatási helyzettel, 

tartós munkanélküliséggel, amely mögött meghúzódik az érintettek egészségügyi és mentális 

állapota. 

A legnehezebb helyzetben lévők akadályozottan tájékozódnak, igazodnak el a hivatalos 

eljárásrendekben. A családsegítők az álláskeresés támogatását fontosnak tartják.  

Aktív korúak nagy számban keresik meg az irodáinkat, álláskeresésben segítünk technikai eszközök 

használatával, önéletrajzírással, igények megfogalmazásával, képességek fejlesztéséhez kapcsolódó 

képzési lehetőségek igénybevételét támogatjuk. 
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Lakhatással kapcsolatos problémák 

 

A problématerület szorosan összefügg az alacsony jövedelmi helyzettel, de ennél sokkal szélesebb 

lakossági kör érintett. Növekszik azon lakosok száma, (bérlők és tulajdonosok vegyesen) akiknél a 

lakhatás veszélybe kerülhet. A térségben nagy gondnak látjuk, hogy nincsenek önkormányzati 

bérlakások, amely segítik a krízishelyzetbe került családok/felnőttek időszakos, rövidebb ideig tartó 

támogatását. 

A járásban egyre nagyobb számban előforduló hajléktalanság, szívességi lakáshasználathoz 

kapcsolódó problématípusok komplex, több szolgáltatásformát is mozgósító feladattá váltak.  

 

Kapcsolati, mentálhigiénés problémák 

 

A családon belüli és más személyközi kapcsolati nézeteltérések, a kapcsolatok teljes hiánya és az 

elmagányosodás is ide tartozik. A családi kapcsolati nehézségek, kommunikációs zavarokat, az 

erőszak megjelenését, bántalmazást, gyermeknevelési problémákat okozhatnak. Az ellentétek 

következményeként jellemzően megjelennek az általános beilleszkedési zavarok, lakóközösségi 

konfliktusok.  

Több lakossági jelzés volt egyedül élő, idős személyek ellátatlanságáról, ahol a család nem tudja vagy 

nem akarja gondozni és rendezni hozzátartozója megfelelő szociális és egészségügyi ellátását.  

Ilyenkor a házi segítségnyújtás megszervezése, idősotthonba való elhelyezése, mentális vagy demens 

állapot esetén a gondnokság alá helyezésének az elindítása a feladatunk. 

Iskolából való lemorzsolódás, beilleszkedési nehézségek 

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás egy nagyon komplex probléma, melynek számos oka van/lehet. 

A tanulók társadalmi-gazdasági háttere, illetve egyéni képességeik erősen befolyásolják iskolai 

előmenetelüket, iskolai hiányzásukat. 

A gyerekek legtöbbje hátrányos helyzetű családból származik, akik nehezen alkalmazkodnak az 

iskola elvárásokhoz. A családban nem érték a tanulás, így a szülő nem tudja kellően motiválni a 

gyermekét arra, hogy az iskolában teljesítsen vagy, hogy egyáltalán bejárjon. 

Számtalan  felszín alatti egyéb fontos probléma tünete az iskolai beilleszkedéshez kapcsolható.  
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Pandémia 

 

2021 évben ismét a veszélyhelyzet okozta magas megbetegedési arányok miatt a kollégák otthoni 

munkavégzése  igazolt COVID fertőzés miatt engedélyezett volt. Védőeszközöket, fertőtlenítőszereket 

vásárolt az intézmény, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság is biztosított az 

intézményeknek védekezéshez szükséges eszközöket. A távolságtartás, a személyes kontaktusok 

korlátozása megnehezítette a kollégák alapvetően személyes jelenlétre korlátozódó szakmai 

munkáját (családlátogatások, egyéni esetvezetések, esetkonferenciák, esetmegbeszélések). Ebben az 

időszakban a családsegítős munkatársak védőeszközök használata mellett továbbra is tartottak 

fogadóórákat. 

A következő kimutatások a 2020.és 2021 évi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat igénybe vevőinek 

számát mutatja be. 

Prevenció 

 

2021 évben megrendeztük 11 településen 122 gyermek részvételével a nyári napközis táborainkat.  A 

családsegítők, valamint az óvodai, iskolai szociális segítők bonyolították le  az 1 hetes programokat. 

Mellékletént csatoljuk a tábor összefoglalóját képi formában. 
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Család és Gyermekjóléti Szolgálat adatai 2020 évi KSH adatszolgáltatás szerint 
 
 
 

 
 

Település/hónap 

 
 

2020 

  

  

Igénybevevő 
személyek száma 

együttműködési 
megállapodás 

alapján 

Igénybevevő személyek száma 
együttműködési megállapodás 

nélkül 

Igénybevevő családok 
száma 

Gondozot
t családok 

száma 

Szakmai 
tevékenységek 

halmozott száma 

Jelzések száma     
(halmozott 

adat) 

  

Verseg 39 105 112 11 739 9 

Kartal 41 94 75 15 415 16 

Aszód 78 77 73 36 1467 39 

Iklad 29 74 74 11 440 16 

Domony 51 71 81 16 634 11 

Bag 81 168 161 47 3059 108 

Hévízgyörk 26 49 59 15 410 9 

Galgahévíz 75 107 117 27 1940 33 

Tura 175 367 504 64 2536 103 

Zsámbok 39 50 60 17 538 29 

Vácszentlászló 24 35 27 10 207 20 
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Család és Gyermekjóléti Szolgálat adatai 2021 évi KSH adatszolgáltatás szerint 

 

 

Település/hónap 2021 

  
Igénybevevő 

személyek száma 
együttműködési 

megállapodás 
alapján 

Igénybevevő személyek száma 

együttműködési megállapodás 
nélkül 

Igénybevevő családok 

száma 

Gondozot

t családok 
száma 

Szakmai 

tevékenységek 
halmozott száma 

Jelzések száma     

(halmozott 
adat)   

  

Verseg 23 48 57 11 611 14 

Kartal 48 132 133 19 1203 24 

Aszód 77 104 117 34 1549 48 

Iklad 42 57 63 15 889 8 

Domony 51 121 120 25 1467 44 

Bag  175 123  80  55  3235  139 

Hévízgyörk 25 45 50 21 167 22 

Galgahévíz 62 63 80 23 992 30 

Tura 143 601 652 51 1345 71 

Zsámbok 27 90 86 12 515 23 

Vácszentlászló 20 15 21 6 176 8 



 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a Gyvt 39. § és 40/A §-a szerinti feladatokat. A hatósági 

jellegű feladatok ellátása mellett szakmai támogató funkciója van a szolgálat feladatellátását 

tekintve. 

 

Munkatársak Jelenlét óraszámban 

1 fő esetmenedzser, intézményvezető napi 8 órában 

3 fő esetmenedzser napi 8 órában 

2 esetmenedzser napi 4 órában 

6 fő óvodai-iskolai segítő napi 8 órában 

0,2 fő pszichológus heti 8 órában 

0,1 fő jogász heti 4 órában 

1 fő szociális asszisztens napi 8 órában 
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2021 Igénybevevő személyek száma együttműködési megállapodás nélkül

2021 Igénybevevő családok száma

2021 Gondozott családok száma

2021 Szakmai tevékenységek halmozott száma

2021 Jelzések száma     (halmozott adat)
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A számos feladat mellett a következő Speciális szolgáltatásokat működtet a Család- és Gyermekjóléti 

Központ. 

• Készenléti Szolgálat, 

• Kapcsolatügyelet, 

• Jogi tanácsadás, 

• Pszichológiai tanácsadás, 

• Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia, 

• Óvodai-iskolai szociális munka, 

• Szociális diagnózis készítés, 

• Utcai szociális munka. 

Több szolgáltatás bevezetése a közelmúltban történt, így rendkívül fontos a feladatellátás során 

megvalósuló folyamatos egyeztetés a társintézményekkel a kompetencialista tartalmáról, valamint a 

megváltozott környezeti tényezőkből adódó új feladatok megvalósításának lehetőségeiről. 

Olyan széleskörű szolgáltatásrendszer ez, amely kellő alapja lehet egy professzionális szociális 

ellátásnak. Nagyon lényeges feltétele a szolgáltatások megfelelő működtetésének a szolgáltatást 

végző kollégák szoros együttműködése, valamint a követhető, olajozott információáramlás. Ennek 

feltétele a szakmai vezetők folyamatos egyeztetése, valamint a közös esetmegbeszélések, szakmai 

megbeszélések létrehozása, amely miután egy intézményben működő szolgáltatásokról beszélünk, 

így könnyebben megszervezhetők lehetnek. 

Szeretném kiemelni a központ óvodai és iskolai szociális segítőit, akik a  pandémiás helyzetben 

fontos szerepet töltetének be azon családok életében, ahol a távoktatásból fakadó problémák 

tapasztalhatók. Az eszközhiányon- amely problémát az iskolák által kötelezően kezelni kellene- 

adományeszközök közvetítésével, tanulás megsegítésével korrigálhatnak, hiányzások hátterének 

felderítésével, a család és az iskola közötti kommunikációs nehézségeket támogathatják.  

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

 

Összes tevékenység       
(halmozott adat) 

Összes ellátott száma                                          
(nem halmozott adat) 

3.200 4.262 



 
  

Család és Gyermekjóléti Központ igénybe vevőinek száma 2021 évben 

 
 

 Település Nem 
Életkor 

Összesen 

 

0-2 3-5 6-13 14-17 18-24 25-34 35-49 50-61 62≤ 

 Galgahévíz 

Összesen 1 6 8 10 2 3 13 3 2 48 

 

Szolgálat által továbbított 1 6 8 10 2 3 13 3 2 48 

 Hévízgyörk 

Összesen 0 0 0 3 0 0 3 2 0 8 

 

Szolgálat által továbbított 0 0 0 3 0 0 3 2 0 8 

 Iklad 

Összesen 0 0 7 1 0 2 7 0 1 18 

 

Szolgálat által továbbított 0 0 7 1 0 2 7 0 1 18 

 

Tura 

Férfi 4 4 21 16 0 0 0 0 2 47 

 

Nő 3 5 13 14 2 16 30 0 1 84 

 

Összesen 7 9 34 30 2 16 30 0 3 131 

 

Szolgálat által továbbított 7 3 19 12 0 0 0 0 0 41 

 
Bag 

Férfi 3 8 15 25 0 4 8 0 0 63 

 

Nő 1 5 20 12 1 11 10 3 1 64 

 

Összesen 4 13 35 37 1 15 18 3 1 127 
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Szolgálat által továbbított 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 

 

Domony 

Férfi 4 1 7 5 0 1 2 1 0 21 

 

Nő 1 6 4 2 2 3 7 0 0 25 

 

Összesen 5 7 11 7 2 4 9 1 0 46 

 

Szolgálat által továbbított                   0 

 

Galgamácsa 

Férfi 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 

 

Nő     1       2     3 

 

Összesen 0 0 2 1 0 0 3 0 0 6 

 

Szolgálat által továbbított 0 0 2 1 0 0 3 0 0 6 

 

Vácegres 

Férfi 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 

 

Nő 1 2 2 1 1 3 0 1 0 11 

 

Összesen 1 3 3 1 1 5 0 1 0 15 

 

Szolgálat által továbbított 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 

 

Verseg 

Férfi 0 0 1 2 0 1 2 0 0 6 

 

Nő 2 1 3 3 0 1 4 0 0 14 

 

Összesen 2 1 4 5 0 2 6 0 0 20 

 

Szolgálat által továbbított                   0 
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Kartal 

Férfi   1       1       2 

 

Nő 1     1   2     1 5 

 

Összesen 1 1 0 1 0 3 0 0 1 7 

 

Szolgálat által továbbított                   0 

 

Aszód 

Férfi 1 1 4 1 1 0 3 0 0 11 

 

Nő 1 2 4 1 1 2 3 0 0 14 

 

Összesen 2 3 8 2 2 2 6 0 0 25 

 

Szolgálat által továbbított 0 0 0 2 1 0 0 0   3 
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Hatósági intézkedéshez kötött esetmenedzseri tevékenységek 2021 évben 

 

 

Pszichológiai tanácsadás 

2020 évben 78 ellátott számára 141 tevékenység valósult meg, ebből a szolgálat 65 ellátottat, a 

központ 13 ellátottat delegált, jogerős hatósági intézkedéssel 9 ellátottat rendeltek a szakemberhez. 

2021 évben 98 ellátott számára 211 tevékenység valósult meg, ebből a szolgálat 74 ellátottat, a 

központ 24 ellátottat delegált, jogerős hatósági intézkedéssel 33 ellátottat rendeltek a szakemberhez. 

Készenléti szolgálat 

A szolgáltatás célja, az intézmény nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali 

segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása. 

Feladata: 

• állandóan hívható, közismert mobiltelefonszám biztosítása: 06-30-220 1325 telefonon 

történő tanácsadás, tájékoztatás, 

• segítség mozgósítása, 

• kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, gyermekvédelmi 

szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat,) akik 

krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani, 
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A telefonos ügyelet a Központ nyitvatartási idején túl, 16.00-órától reggel 08.00-ig, hétvégén és 

ünnepnapokon bármilyen időpontban segítséget nyújt. 2020 évben Készenléti szolgálat összes 

tevékenységeinek száma  2020- évben 13 volt, 2021 évben 7. 

Kapcsolattartási ügyelet 

Szolgáltatásunknak célja (járási szinten), hogy a gyermekek kapcsolatban maradjanak szüleikkel, 

nagyszüleikkel, testvéreikkel (válás, valamint családból való kiemelés után is). 2020 évben a 

kapcsolat ügyelet szombati naponként működött továbbra is, 48 ellátott kapcsolattartását segítették 

elő, 2021 évben 53 ellátottat fogadtunk. A mediációs tevékenységgel segítik különböző szintű 

fejlődési szakaszok beépítésével a szakemberek hogy  a konfliktusokból adódó felügyelt 

kapcsolattartásból egy semleges helyszínen is megvalósuló harmonikusabb, megegyezésre törekvő  

kapcsolattartás alakulhasson ki. 

Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia 

2020 évben 20 ellátott számára biztosította az intézmény a szolgáltatást, ebből 3 főt a Család- és 

Gyermekjóléti Központ, 17 ellátottat pedig a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat  delegált a 

szolgáltatást nyújtó szakemberhez. 

2021 évben 52 ellátott számára biztosította az intézmény a szolgáltatást, ebből32 főt a Család- és 

Gyermekjóléti Központ, 20 ellátottat pedig a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat  delegált a 

szolgáltatást nyújtó szakemberhez. 

Ez az emelkedés a  családterapeuta heti óraszámának emelésével magyarázható. 

Jogi tanácsadás 

Alkalmazott jogászok 2020 évben 94 ellátott esetében biztosítottak 108 tevékenységet. A szolgálat 54 

ellátottat, a központ 42 ellátottat delegált a szakemberekhez. 

Alkalmazott jogászok 2021 évben 101 ellátott esetében biztosítottak 116 tevékenységet. A szolgálat 36 

ellátottat, a központ 65 ellátottat delegált a szakemberekhez. 
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Szociális diagnózis- Bedőkné Szamosi Tímea 

A Család- és Gyermekjóléti Központokban 2017. évtől bevezetésre került egy a segítő munkát 

segítő új eszköz a szociális diagnózis.  

A szociális diagnózis célja: 

• az igénylő problémájának megismerését követően, a probléma definiálása, és ennek alapján 

szükségleteinek meghatározása, valamint a szükségleteinek megfelelő szolgáltatások 

megállapítása 

• a kistérséget érintő 12 településen élő igénybe vevők számára elérhető szolgáltatások és 

szolgáltatók feltérképezése 

• a kliens út lerövidítése: tehát az a cél, hogy az ügyfél a lehető legrövidebb úton jusson el a 

számára is elfogadható megoldást vagy segítséget nyújtó szolgáltatáshoz 

• az igénylőnek a szolgáltatókhoz történő elirányítása, szükség esetén a családsegítő szolgálat 

munkatársának bevonása a szolgáltatáshoz való hozzájutás, eljuttatás érdekében 

 

A közvetített kliensek köre 2021. évben 

 

A 2021-as évben a szociális diagnózisba bekerült ügyfelek túlnyomó részét a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői közvetítették, de érkezett esetmenedzsertől is közvetítés. A 

közvetítés oka a legtöbb esetben elakadás volt, illetve az esetvitel folyamán új szolgáltatás 

igénybevétele látszott szükségesnek. Összesen 2021 évben 7 szociális diagnózis felvételére került 

sor. 

Az elöregedő társadalom az Aszódi Kistérséget is jellemzi, annak minden előnyével és hátrányával 

együtt. 

Egyre több idős személynek lenne szüksége ( demens személyeket is ellátó) intézményi elhelyezésre. 

A tavalyi évben, szociális diagnózisba lett közvetítve például olyan, teljesen kilátástalan helyzetbe 

került idős, önellátásra már minimálisan képes ügyfél, ahol a közműveket kikapcsolták, jelentős 

tartozást halmozott fel, közüzemi hátralékok miatt nyugdíjának nagy része letiltásra került. Az 

intézményi elhelyezést nagymértékben megnehezítette az ügyfél fizetésképtelensége. Végül az 

elhelyezése a települési önkormányzat támogatásával (terhelt ingatlanának megvásárlásával, 

valamint a térítési díjhoz való hozzájárulásával) valósulhatott meg. Nyilvánvaló, hogy nem tudnak 

így megoldást találni minden ilyen helyzetre az önkormányzatok, hiszen erre a költségvetési 

lehetőségeik nem adottak. 

Óriási terhet ró továbbá a társulásban működő Család és Gyermekjóléti Szolgálatokra a (a 

szakellátás kapacitás hiánya miatt) pszichiátriai betegek ellátása, mindennapi problémáik 

„orvoslása”. 
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Jelzőrendszeri tanácsadó – Ványi Katalin esetmenedzser 

2021 évben a Központ felé küldött észlelő és jelzőrendszer által küldött jelzések száma 

kiskorúak esetében 79 fő gyermek kapcsán, 3 fő felnőtt esetében érkezett. 

A 2020-as évben az esetmenedzser kollégákhoz, hatósági eljárással érintett gyermekek kapcsán  (61) 

jelzés érkezett. A beérkezett jelzések alapján az iskolák voltak a legaktívabb jelzőrendszeri tagok. A 

jelzőrendszer területén a jövőben fontosnak tartanám a szakemberek érzékenyítését, további 

informálását, motiválását a jelzőrendszeri kötelességük teljesítésével kapcsolatban.  

Települési jellemzők 

Aszód  

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat -Brecsók Erika 

2021-ben Együttműködési megállapodás alapján 77 fő (34 család) a gondozotti létszám, a gyermekek 

száma 35 fő (24 család) ebből a védelembe vett gyermekek száma 11fő (7 család) volt.  Valamint 11 

fő egyedülálló, vagy gyermek nélküli felnőtt/családot gondoztunk alapellátásban. A családok 

gondozásba kerülésének fő okai: családi kapcsolati konfliktus, Életviteli problémák, ügyintézéssel 

kapcsolatos, gyermeknevelési probléma, gyermekintézménybe való beilleszkedési zavar, anyagi,  

családon belüli bántalmazás.  

Nem együttműködési megállapodás alapján (egyszeri esetkezeléssel 104 fő vette igénybe 

szolgáltatásunkat legalább egyszer. Legtöbb esetben ügyintézésekben, az oltás regisztrációban, 

illetve oltásokra időpont kérésekben való segítségkérés is bekerült feladataink közé, hivatalos levelek 

megírásában, értelmezésében, önéletrajz írásában, elküldésében, életvezetési tanácsok kérésében és 

adományok eljuttatásában vártak segítséget. 

Az online oktatás miatt a jelzőrendszer is lefagyott, a zárás miatt, majd a nyár folyamán éledt újra. 

A gondozottakkal telefonon történt a kapcsolattartás, ami személytelenné tette azt. 

A legnagyobb vesztes a közösségi szolgálatot teljesítő diákok foglalkoztatása. Ebben az évben 

elmaradtak a hagyományos ünnepek előtti ajándékkészítések. A nyári prevenciós napközis tábort a 

járványkezelési szabályok betartásával meg tudtuk szervezni. Nagy sikere volt, egy fogyatékkal élő 

kisfiú jelentkezését is elfogadtuk, akit más táborokba nem vettek fel, nagyon jól érezte magát. 

 Hiányosságot a járvány okozta, a havi ütemezéssel tervezett jelzőrendszeri tagok megbeszélését nem 

tudtuk megtartani, amennyiben a járvány veszély elmúlik mindenféleképpen fontos lesz folytatni. 
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Rendkívül sok az eset, sok az adminisztráció, nincs elegendő idő a segítő beszélgetésekre. 

 Amennyiben a járványhelyzet engedi: nyári napközis prevenciós tábor megtartása, közösségi 

szolgálatot teljesítő diákok szolgálatának visszaállítása. A havi rendszerességgel ütemezett 

jelzőrendszeri tagokkal történő aktuális eseményekről szóló megbeszélés. 

 

 

 

 

Idősek nappali ellátása 

2021-es évben a pandémia miatt sajnos korlátozott volt a jelenléti szolgáltatás nyújtás. Tagjaink 

közül a Covid-19 vírus  illetve szövődményei miatt, szerencsére nem hunyt el senki. Létszámunk a 

2020-as évhez képest a 2021-es évben nem változott. (szociális étkezők: 16 fő, nappali ellátás: 30 fő). 

A pandémia nagyon megviselte az időseket, főleg az egyedülállókat. A nyitás után sok beszélgetést 

igényeltek és megpróbáltuk bepótolni az elmaradt programokat (ünnepek, névnapok, 

születésnapok). Nyár végére terveztünk egy kirándulást Verőce-Kismaros úticéllal amit az idősek 

izgatottan vártak a kirándulást mindenki nagyon élvezte, sikerült a napi problémáktól eltávolodni. 

Ősszel próbáltuk az elmaradt bográcsozásokat is pótolni amelyre a Polgármester Urat is meghívtuk 

aki örömmel fogadta a meghívást. A klubtagok kötetlenül tudtak beszélgetni a város elöljárójával. A 

tél elején az idősek nagyon féltek hogy ismételt bezárásra kerül sor, de örömükre 2021-ben szűk 

körben megtarthattuk a  karácsonyi ünnepséget, és megnyugodtak hogy lassan visszatért a 

megszokott régi életük. 
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Házi segítségnyújtás, gondozónő Ludvig Istvánné 

2021-ben Aszódon átlagosan 14 fő gondozott volt. Ez jelentős csökkenés az előző évekhez képest, 

bár a településre mindig is jellemző volt a jelentős évi létszámmozgás. Ez abból adódik, hogy Aszód 

egy nagy létszámú város, ahol arányában több ember kerül ellátásba, ugyanakkor több is kerül ki 

belőle különböző okok miatt.  

Az előző évben több olyan gondozottunk is volt, akiknek már nem volt elég az általunk biztosított 

ellátás, így sajnos arra kényszerültünk, hogy ezeket az embereket bentlakásos intézményben 

helyezzük el. 

Család és Gyermekjóléti Központ Aszód- esetmenedzser Balogh Gál 

Csilla 

Éves beszámoló / Aszód  település Balogh-Gál Csilla esetmenedzser részéről 

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma: 

• Védelembe vett/ 5 gyermek /  3 család 

• Ideiglenes elhelyezés: 0 gyermek 

• Nevelésbe vett: 8 gyermek /3 család 

• Utógondozás: 0 

• Családba fogadott: 0 gyermek /  0 család 

 

A veszélyeztetettség fő okaként a városban élő családoknál elmondható, hogy otthoni konfliktusok 

vannak a szülők között, amelynek a gyermekek is többnyire részesei. Sajnos mint más településen 

itt is megjelent veszélyeztető tényezőként a  kábítószer esetleges használata a szülők körében. 

Valamint két esetben a magas, 50 órás iskolai hiányzás miatt került sor a védelembe vételre, mert a 

kiskorú nem tett eleget a tankötelezettségének.  

Nevelésbe vett gyermekek száma 8 fő, ebből 5 gyermek szintén beköltözött szülő gyermekei. A 

szülő Aszódon létesített új párkapcsolatot, ahol született is már közös gyermek. A tavalyi évben egy 

kiskorú ügyében családon belüli bántalmazás miatt került sor  a nevelésbe vételre.  

Összeségében elmondható, hogy Aszódon a jelzőrendszeri tagok amennyiben veszélyeztetettséget 

észlelnek egy-egy családnál jelzési kötelezettségüknek eleget téve jeleznek a kiskorú érdekében. 

Aszódon a korábbi évekhez viszonyítva nem nőtt a hatósági intézkedésben érintett családok száma, 

azonban jellemző, hogy év közben több család itt próbál letelepülni, azonban az anyagi lehetőségük 

ezt nem minden esetben teszi lehetővé, így el is költöznek a településről. Amennyiben hatósági 

intézkedés alá vont család költözik be a városba és az iratanyag megküldésre kerül az ügyükben, 
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akkor a Központunk azonnal kapcsolatban lép a családdal, annak érdekében, hogy a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetésében. Fontos fejlesztés lehetne az Aszódon élő gyermekeknek a 

jövőre nézve, hogyha lennének olyan programok, ahol a szabadidőt hasznosan el tudnák tölteni és 

az iskola utáni idejüket és a szüneteket. 

 ASZÓD Óvodai és Iskolai szociális segítő részéréről Gáspár Tímea 

tapasztalatai 

1. Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok:  

A szülőkkel való kapcsolattartás az év eleji szülőértekezleten kívül, elsődlegesen telefonon, 

esetenként pedig személyesen is megvalósult. A szülők számára még mindig újdonság, 

hogy van szociális munkás az iskolában 

2. Tapasztaltak-e (esetszám): 7 

• Anyagi:                                                       

• Jogi: 

• Párkapcsolati: 

• Egészségügyi veszélyeztetettség: 

• Bántalmazásra utaló jelet: 1 

• Egyéb problémákat:        6                           

 

Az iskolai foglalkozások megvalósítását a 2020/2021 és tanévben nagyban befolyásolta pandémiás 

időszak. Az online tér nem adott lehetőséget, arra hogy csoportfoglalkozásokat szervezzünk. 

Családsegítőt  7 esetben vontunk be az ügyek megoldása során. A településen jól működik a 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek együttműködése. Több prevenciós előadás szükséges 

lenne  az iskolákban. 

Kartal 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat- Lukács Tímea családsegítő 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2021-ben együttműködési megállapodás alapján gondozott 

családok száma: 19 volt, ezekben a családokban a kiskorú gyermekek száma 23. Védelembe vétel 

mindösszesen 1 gyermek esetében történt elhanyagolás – oktatási elhanyagolás miatt. A szolgáltatást 

igénybe vevők között a leginkább az ügyintézési megoldásánál kérnek legtöbb segítséget. Második 
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helyen a gyermeknevelési probléma szerepelt. Harmadik helyen az anyagi (megélhetési, lakhatással 

összefüggő) problémák jelentkeztek. Ezt követi az életviteli, családi- kapcsolati konfliktus és 

információkéréssekkel kapcsolatos problémák. 

Nem együttműködési megállapodás alapján 132 személy vette igénybe szolgáltatásunkat. Ügyfeleink 

legtöbb esetben ügyintézéshez kérnek segítséget, információt illetve tanácsot igényelnek.  

A szolgálatnál megjelent személyek nemek szerint az előző évhez hasonlóan még mindig a nők száma 

a legtöbb. A korcsoport szerint 25-62 év és idősebbek jelentek meg a legtöbben a szolgálatunknál. A 

6-13 éves korosztályú gyermekeknél van a legtöbb probléma. 

A 2021-es évben a  COVID-19 járványügyi helyzet megnehezítette a családokkal való személyes 

együttműködést, ezért az egyszeri ügyintézést igénybe vevő ügyfelek száma csökkent. Az otthoni 

bezártság során megnövekedtek a családi konfliktusok. A veszélyhelyzethez alkalmazkodva a 

szabályok betartása nagyon jól működött az ügyfelek részéről (kézfertőtlenítés, maszk használat, a 

védőtávolság megfelelő betartása) a fogadóórák megtartásánál. Több családnál gondot okozott a 

munkahely elvesztése, így anyagi nehézségekkel küszködők száma a településen megnövekedett. 

Sokkal több adományra volt igény. Így a megpályázott és megnyert adományokkal a szolgálatunk 

tudta támogatni a rászoruló családokat.  

Feladatellátás során felmerülő hiányosságok a tavalyi évhez képest rendeződtek, a számítástechnikai 

eszközöket biztosították a szolgálat számára. A meglévő eszközökkel gördülékenyebb az online 

megbeszélések, tanácsokozások megtartása.  

A 2022-es évi tervek feladat a helyi település lakosaival történő bizalmi kapcsolat bővítése, 

megerősítése. Ehhez jó eszköz a helyi Hírlapban való hirdetés. Valamint mindenképpen kiemelt 

figyelmet kell fordítani a gyermekekre, diákokra, és a fogyatékossággal élő személyekre. A 

jelzőrendszeri tagokkal 3 havonta esetmegbeszélés megtartása erősítené az esetvezetéseket. A 

pszichológus, családterapeuta és a jogász igénybe vételének lehetőségéről szélesebb körben való 

tájékoztatása / hirdetése. A jelzőrendszeri tagoknak előadások szervezése szakemberek bevonásával. 

Az éves jelzőrendszeri tanácskozáson megemlített előadások témakörei: 

- Nevelőszülőkkel kapcsolatos előadás. 

- Indulatkezelési, magatartási problémákkal küzdő gyerekekről szóló előadást. 

- Gyakorlati, az iskola által is kivitelezhető tanácsokat a hátrányos helyzetű és a rászoruló 

gyerekek segítése céljából az egészséges fejlődés érdekében. 

- Munkatársak lelki egészségvédelme és önreflexió szerepe. 

- Hogyan neveljünk kiegyensúlyozott, lelkileg egészséges gyermekeket? 

- Drogprevenció. 
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- Védőoltások jelentőségéről. 

- Az internet veszélyei a gyermekekre nézve. 

 

Intézményvezetői/szakmai vezetői tervek 

• A 40 órás családsegítés megtartása a településen, amelyet 2021 június hónaptól 

folyamatosan biztosítani tudunk. 

• Felügyeletet nem igénylő kapcsolattartások szervezése a kedvező tárgyi feltételek 

következtésben. 

• Idősellátáshoz szükséges kapacitásbővítés, nappali ellátás Kartalon élő idősekkel bővítve. . 

Család-és Gyermekjóléti Központ- Bedőkné Szamosi Tímea 

esetmenedzser 

Hatósági intézkedésekkel érintett gyermekek száma Kartal településen összesen 3 fő, mely 3 családot 

érint. 

Védelembe vett 

A 3 hatósági intézkedéssel érintett gyermek közül 1 kiskorú lány van védelembe véve, mely 50 

igazolatlan órát meghaladó hiányzás miatt vált szükségessé. 

Nevelésbe vett 

Kartalon 2 gyermek (egy fiú, egy lány) került el az elmúlt években nevelőszülőhöz. Az egyik esetben 

az édesanya súlyos pszichiátriai betegsége miatt vált szükségessé a nevelésbe vétel, a másik esetben 
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a szülők lakhatási, anyagi problémája, valamint az együttműködésük hiánya miatt került sor a 

nevelésbe vételre. 

+2 fő családba fogadott (ez nincs benne a mellékelt táblázatban, mert a KSH-s adatokban sem 

szerepel a 2.5 táblában) 

Központunk 2 fiú gyermek sorsát kíséri figyelemmel családba fogadás miatt. Az egyik gyermek 

családba fogadása az édesanya pszichiátriai betegsége miatt lett szükséges, a másik gyermeket a 

nagyobb testvér fogadta családba az édesanya halála, és az apa szülői alkalmatlansága miatt. 

Kartal település ellátásának tapasztalatai 

Kartalon a jelzőrendszeri tagok között az együttműködés szoros, a családlátogatás a családsegítővel 

közösen valósult meg, indokolt esetben a védőnő bevonására is sor került. 

A családokkal való együttműködés a pszichiátriai betegséggel küzdő szülők esetében nehéz, a többi 

család esetében egyszerűbb, és hatékonyabb. 

Hiányosságok a feladatellátás során 

Kartal és Verseg településen a hatósági intézkedéssel érintett gyermekek családjában a szülők iskolai 

végzettsége nagyon alacsony, mely a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket nehezíti. Az 

egyedülálló fiatal édesanyák tanulmányainak befejezéséhez (családtag, rokon hiányában) támaszt 

jelenthetne egy olyan személy, szervezet mely alkalmanként a háztartásban, gyermekek ellátásában 

segítséget tudna nyújtani. A befejezett tanulmányok, magasabb iskolai végzettség a munkaerőpiacon 

történő jobb esélyt jelenthetné. Egyik településen sem érhető el olyan szolgáltatás, mely ebben 

támaszt nyújthatna. Érdemes lenne pl. az Otthon Segítünk Alapítvánnyal felvenni a kapcsolatot ilyen 

kisebb települések esetében is. 

A pszichiátriai betegek részére, a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető ellátáshoz való 

hozzájutás nehéz, rengeteget kell várni a bejutásra. Gyermekek estében a kistérségben nincs 

pszichiátriai ellátás, csak Budapesten több hónapos várólista mellet „érhető el” a szolgálatatás. 

Házi segítségnyújtás- Palyáné Bóbis Ágnes gondozó/szakmai vezető 

2021-ben 5 főre csökkent a gondozottak száma. Itt is magas az ellátottak életkora.  Ugyanakkor 

Kartalra jellemző már évek óta, hogy mindig van 1-2 gondnokság alatt álló  ellátott, és olyan is, aki 

tolószékhez kötött és látássérült. A gondozások egyéni igény és egészségi állapot szerint történnek. 
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Az önkormányzattal, a családsegítő kollégával és a körzeti orvosokkal nagyon jó az együttműködés 

.A felmerülő problémákat közös erővel oldjuk meg. Nem mellékes az sem, hogy a hozzátartozók is 

együttműködők. 

Verseg 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat-családsegítő Hrncsár Pálné 

Az ellátásba kerültek, ill. esetek száma (1 személy – 1 eset): 

• Gondozásba részesülő gyermekek száma: 21 

• Gondozásba részesülő felnőttek száma: 16 

• Gondozásba részesülők családjainak száma: 11 

• Tanácsadottak 85 fő, családok száma 57 

A szolgáltatás szakmai tevékenységeinek száma: 

− Családlátogatás: 92 

− Segítő beszélgetés: 82 

− Információnyújtás: 74 

− Adományközvetítés: 43 alkalommal,85 fő részesült 

− Tanácsadás: 33 

− Közvetítés ellátáshoz való hozzáféréshez: 6 

− Közvetítés Család-és Gyermekjóléti Központhoz: 6 

− Ügyintézéshez segítség nyújtás: 231 

− Esetkonferencia: 5 

− Esetmegbeszélés:17 

− Esetkonzultáció: 7 

− Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés: 7 

 

Tárgyévben újként keletkezett gondozási esetek száma: 

− Jelzőrendszer által kezdeményezett: 4 

− Önkéntes /szülő kezdeményezte /: 1 

 

Jelzőrendszer által küldött jelzések: 

− Közoktatási intézmény: 6 



34 
 

− Család- és gyermekjóléti Szolgálat: 1 

− Állampolgár:4 

− Egészségügyi szolgáltató: 4 

• ebből védőnő: 4 

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma szerint (halmozott adatok) 

− Életviteli:3 

− Családi-kapcsolati konfliktus: 4 

− Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 2 

− Elhanyagolás: /oktatási-nevelési elhanyagolás: 1 

− Egyéb: Fiatalkorú várandósság: 2  

Szabadidős tevékenység: 

A 2021.-es évben a pandémia miatt a nyári szünetben az óvoda és az iskola is szervezett a 

gyerekeknek programokat.  A  szolgálat 1 hetes tábort biztosított, a gondozott ,  rászoruló gyerekek 

részére, a helyi védőnő segítségével. 

Felmerülő problémák 

A legfőbb gondot a probléma típusok szerint. Versegen az életviteli, a családi-kapcsolati konfliktus, 

okozták a 2021-es évben a nehézségeket. Ezt követi szorosan a fiatalkorú várandóság, ami a szülők 

részéről a ráhagyó, következetlen nevelési stílusból fakad. Nincs határozott, következetes nevelés a 

szülők részéről, ezért nem fejezik be a lányok az iskolát, inkább ismerkednek, amiből aztán terhesség 

lesz. Sok esetben nem megfelelő a szülők életvitele. Egyre nő a válások és a külön költözések száma, 

amely a gyerekek számára szintén veszélyeztető tényező. A 16 éves gyermekek az iskolai 

tanulmányaikat vagy el sem kezdik, vagy nem fejezik be, mert a tankötelezettség 16 éves korig szól. 

A legnagyobb igény a kliensek részéről az információnyújtás, az ügyintézésben való segédkezés, a 

tanácsadás, a segítő beszélgetés iránt van. Sok esetben kérnek bennünket a hivatalos ügyekben való 

közreműködésre is. A gondozott családok többnyire együttműködők. A segítségadás megvalósulása 

családlátogatás, illetve fogadóóra keretében történik. 

A 2021-es évben kialakult veszélyhelyzet miatt a szolgálat több alkalommal is osztott tartós 

élelmiszert, mert a munkanélküliség miatt, az anyagi helyzet romlása miatt nagy lett az igény az 

adományok közvetítésére. 

2022 évre intézkedési terv: 

A településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása 

érdekében tervezett lépések                                                   
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- A jelzőrendszeri tagok a legkisebb probléma estén is jelezzenek. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek esetében rendszeres esetmegbeszélés 

összehívása. 

- Havonta, minden hó első keddjén a helyi jelzőrendszeri tagok esetmegbeszélésére is sort kell 

keríteni (hiányosságok átbeszélése, egymás munkájának hatékonyabb segítése). 

- Online térben történő megbeszélések, ha a veszélyhelyzet továbbra is fennmarad. 

- A jelzőrendszeri tagok megegyeztek a gyakoribb közös családlátogatásokban is. 

- Szakmaközi megbeszéléseken a jelzőrendszeri tagokat érintő témákban előadók meghívása. 

- Nyári prevenciós foglalkozásokra nagyobb odafigyelés és összehangolt szervezés. 

- Álláskeresési tanácsadás megszervezése, pályázat útján. 

 Rendszeres és jó a kapcsolat az önkormányzattal, az óvodával, a védőnővel, a gyámhatósággal, a 

pedagógiai szakszolgálattal, a házi orvossal, a kistérségi gondozási központ család és gyermekjóléti 

központjával.  Elmondható, hogy Verseg vonatkozásban a gyermekekkel, családokkal foglalkozó 

intézmények munkatársai, nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen  végzik munkájukat.  

Család-és Gyermekjóléti Központ-esetmenedzser Bedőkné Szamosi 

Tímea 

Hatósági intézkedésekkel érintett gyermekek száma Verseg településen összesen 12 fő, mely 5 

családot érint. 

Védelembe vett 

A 12 hatósági intézkedéssel érintett gyermek közül 10 kiskorú van védelembe véve. 

Védelembe vételre 4 esetben nevelési probléma, szülői kompetenciahiány, 5 gyermek esetében szülők 

közötti konfliktus miatt került sor. A védelembe vett családok kivétel nélkül mind nehéz anyagi 

körülmények között élnek, a szülők, törvényes képviselők alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkeznek, a társadalmi rétegződést tekintve az alsó osztályban helyezkednek el.  

Nevelésbe vett 

A településről 2 lány gyermek került el évekkel ezelőtt nevelőszülőhöz, nevelési és lakhatási probléma 

miatt. 

+1 fő családba fogadott (ez nincs benne a mellékelt táblázatban, mert a KSH-s adatokban sem 

szerepel a 2.5 táblában). 
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Központunk egy családot gondoz egy 13 éves fiú gyermek családba fogadása miatt, akit születése óta 

a nagyszülők nevelnek, az édesanya életvitele miatt. 

Verseg település ellátásának tapasztalatai 

Versegen a jelzőrendszeri tagok között az együttműködés nagyon szoros, a rendszeres 

családlátogatás zöme a családsegítő, védőnő és esetmenedzser közös jelenlétével valósult meg. 

Indokolt esetben az óvodavezető, iskolai szociális segítő bevonására is sor került. A szülőkkel történő 

személyes kapcsolattartás folyamatos, együttműködésük bizonyos esetekben látszólagos, de a 

gyakori családlátogatások, és a jelzőrendszer kiemelkedő figyelme miatt a gondozási tervekben 

szereplő feladatok többnyire teljesülnek. 

Iklad 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat- Hrncsár Pálné családsegítő 

A 2021-es évben Ikladon a szolgálat 2 alkalommal / tavasszal, és ősszel / tudott nagyobb 

mennyiségben élelmiszer csomagot osztani, a gondozott családok részére, és a nehéz anyagi 

körülmények között élő kisnyugdíjasoknak, vagy akik elvesztették munkahelyüket. 

A tavalyi évben egy kedves ikladi lakos karácsonyra 35 db csomagot állított össze 

/játékokból, könyvekből, pipere, kozmetikai eszközökből / kimondottan a helyi gyerekek, és 

anyukáik részére. Ezeket a csomagokat sikerült karácsony előtt átadni a gyerekeknek, a 

védőnő segítségével, és közreműködésével. Az önkormányzat közreműködésével a 

Vöröskereszt jóvoltából több alkalommal is tudtunk új ruhákat osztani, vagy éppen 

ruhaválogatást meghirdetni a lakosság körében. Augusztus végén, szeptember elején a Vác 

Karitasz jóvoltából megtöltött iskolatáskákat, füzetcsomagokat, megtöltött tolltartókat 

tudott a szolgálat osztani. 

A 2021-es évben a problémák főbb típusánál az életvitel, és   a családi-kapcsolati konfliktusok 

kerültek előtérbe.  Ez is a pandémia hatása, mert a családok hosszú időre zártan éltek, és ezt 

a különleges helyzetet nem tudták kezelni, főleg ahol több gyermek is otthon volt. A 

pszichológus, családterapeuta jelenlétére megnőtt az igény. 

A bezártságból adódóan a következő probléma szinte adja magát, hiszen előkerültek  a 

gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek. A pandémia előtti időben egy család 



37 
 

úgy működött, hogy anya nevelte a gyerekeket, tanult velük, addig az apa volt a pénzkereső, 

és szinte reggeltől estig dolgozott, este pedig annyi ideje maradt, hogy este elköszönhessen 

a gyermekeitől.  

Ebben az évben önkéntes alapon is többen keresték fel a szolgálatot főleg adomány 

igényélése miatt. 

A veszélyhelyzethez kapcsolódó tapasztalatom az, hogy az intézmények bezárása miatt a 

gyerekek kikerültek a jelzőrendszer /iskola, óvoda /látóköréből, így a problémák családon 

belül maradnak, ami sok esetben későn kerül a szolgálathoz jelzésként. A  gondozást nem 

tudjuk folyamatában, segítő szándékkal követni, netán megelőzni, mezért sok esetben rövid 

időn belül a védelembe vételre kerül a sor. Az ilyen esetekben pedig az ügyfél részéről a 

bizalom is megrendül. A kapcsolattartás a családokkal személyesen is megvalósult a 

pandémia idején is. Ilyenkor az ügyfelekkel az udvaron beszélgettünk, védőeszközök 

használatával, és betartva a távolságot. Az irodában folyamatos volt a fertőtlenítés, valamint 

az ügyfelek részéről is a védőmaszk használata. 

5.) 2022. évi tervek 

-  Jelzőrendszeri tagokkal havonta 1x esetmegbeszélés. 

- Pszichológus, családterapeuta, jogász igénybe vételének lehetőségei szélesebb körben való 

hirdetése/ internetes felületen/. 

- Fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek szüleinek pszichológusi segítség, tanácsadás 

bevezetése /akár szakember segítségével /. 

- Jelzőrendszeri tagoknak előadások szervezése szakemberek bevonásával /drogprevenció, 

bántalmazás tünetei, kiégés felismerése, kezelése, internet veszélyei, jogszabályok 

közérthetővé tétele stb. / 

- Tinédzsereknek előadás szervezése / élet a pandémia után, korai gyerekvállalás 

problémái/. 

- Nyári prevenciós foglalkozások megszervezése. 

- Remélhetőleg a 2022-es évben nyitottabbá válnak az emberek, leküzdik félelmeiket. Ennek 

érdekében az önkormányzattal és a művelődési ház vezetőjével karöltve szeretnénk az 

Ikladon élő lakosoknak megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani. 
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-  A nyilvántartásba kerülő családok fokozott megsegítése,  a szolgálat lehetséges minden 

eszközével, / gyermeknevelési tanácsadás, álláskeresés, adományok intézése, hivatalos 

ügyek intézésében segítés, az otthoni tanulás feltételeinek megteremtésében segítés / hogy 

a gyermekek minél kevésbé sérüljenek. 

 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ – esetmenedzser Bischof Zoltánné 

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma: 

• Védelembe vett/  7 gyermek / 3  család 

• Ideiglenes elhelyezés: 0 gyermek 

• Nevelésbe vett: 0 gyermek / 0 család 

• Utógondozás: 0 

• Családba fogadott: 0 gyermek /  0 család 

Iklad településen  a múlt éveben 2 családban lett védelembe véve 3 gyermek (6, 9, 13 évesek) A 

veszélyeztetettség hátterében elsősorban a család életvitele, az otthoni konfliktusok, családon belüli 

bántalmazás a szülők között, illetve súlyos veszélyeztetés a testvér által állnak. 

A kapcsolattartás a szülőkkel és a gyermekekkel elsősorban családlátogatás keretein belül valósul 

meg, a szülők együttműködők, azonban gyakran fogalmazzák meg, hogy amit a szakemberek 
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problémának fogalmaznak meg a családban az számukra nem probléma. Az elmúlt időszakban előre 

egyeztetett időpontban a családtagokat a Szolgálat irodájában fogadtuk a gondozási-nevelési terv 

átbeszélésére, többnyire a szülők az időpontokat tartották.  

A településen a jelzőrendszeri tagok együttműködése jónak mondható, az esetkonferenciákon az 

iskola pedagógusai részt vesznek. Azonban a gyermekek érdekében fontos lenne, hogy minden 

szakember a saját területén megfelelő időben jelezze az adott problémát a gyermekkel kapcsolatban, 

hogy minél hamarabb megtörténjen a család alapellátásba való gondozásba vétele annak érdekében, 

hogy az adott probléma nem halmozódjon.   

Javaslat a gyermekek helyzetének javítása érdekében (új szolgáltatások):  

Rendkívül fontos lenne, hogy a gyermekek a tanulást, mint értéket tartsák fontosnak a jövőjük 

szempontjából, ezeket esetlegesen pályaorientációs előadásokkal, olyan szakemberek meghívásával 

lehetne eszközölni, akik hasonló módon élték korábban az életüket. Esetlegesen még a szerhasználat 

is az életük része volt. Az előadások célja lehetne, hogy a gyermekek törekedjenek arra, hogy jobb 

életet tudjanak élni, és majd jobb körülmények között tudják nevelni a gyermekeiket, ezáltal ne 

legyenek részei a gyermekvédelmi rendszernek.  

Domony 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat –családsegítő Dibusz Vilmos 

A 2021-es évben együttműködési megállapodást összesen 25 kiskorúval (ebből 12 lány, 13 fiú), 

illetve 25 felnőtt fővel (ebből 19 nő, 6 férfi) kötöttünk. Ez összesen 25 családot jelent. 

Nem együttműködési alapján 7 kiskorúval (ebből 6 lány, 1 fiú), 114 felnőttel (ebből 85 nő,29 férfi) 

foglalkoztunk.  

A gondozásban lévő személyek között azonos arányban voltak jelen a felnőttek és a gyermekek. A 

legtöbb estben az iskolai hiányzás miatt kellett gondozásba venni a gyermekeket. A felnőtteknél az 

ügyintézés nehézsége okán, illetve anyagi problémákban való segítésnyújtás miatt kerültek 

alapellátásba. 

A pandémia miatt Domony vonatkozásában 10% emelkedés volt tapasztalható az ügyfelek számát 

tekintve, ez azzal magyarázható, hogy a hivatalos ügyek nagyrészét online lehetet intézni, és sok 

lakosnál nem volt internet, vagy nem rendelkeztek elegendő digitális kompetenciával, hogy 

ügyeiket el tudják intézni. 

 



40 
 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

Férfi

Nő

Együttműködési megállapodás alapján

 62 éves és idősebb i  50-61 h  35-49 g

 25-34 f 18-24 e  14-17 d

 6-13 c  3-5 b 0-2 éves a

0 20 40 60 80 100

Férfi

Nő

Nem együttműködési megállapodás alapján

Adatsor10 Adatsor9 Adatsor8 Adatsor7 Adatsor6

Adatsor5 Adatsor4 Adatsor3 Adatsor2 Adatsor1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Problémák halmozott száma (db) (elsődlegessel együtt) b)

Családok száma az elsődleges probléma szerint a)



41 
 

A 2021-es évben Domony községben a családoknál az elsődleges problémát az életviteli gondok, az 

elhanyagolás, ebből az iskolai hiányzás, illetve az ügyintézéssel kapcsolatos hiányosságok, illetve az 

anyagi problémák voltak. Egy családnál halmozottan több probléma is felmerült. 

A 2021. évi veszélyhelyzethez kapcsolódó tapasztalatok a feladatellátás során 

A veszélyhelyzet során a fő probléma az ügyfelekkel való kapcsolattartás hiányából adódó nehézkes 

elérhetőség volt. Sok ügyfél nem rendelkezik telefonnal, vagy nincs pénzük a kártyák feltöltésére, 

ezért elérhetetlenné váltak. A családlátogatások száma csökkent, kapcsolattartás általában az 

ügyfélfogadási időben tudott megvalósulni. A kézfertőtlenítés és a maszk használata is gondot 

okozott az ügyfeleknél. 

Hiányosságok a feladatellátás során 

A 2021-es év feladatellátása során az alábbi hiányosságokat tapasztaltuk. 

Az iroda rendelkezett megfelelő technikai feltételekkel, ezért tudtunk segíteni az online oktatás által 

kiadott feladatok nyomtatásában, krétában való belépéshez. Sok problémát jelentett, hogy a Domony 

Általános Iskolában a diákok nagyrészének nem volt számítógépe, csak okostelefonja, amelyet nehéz 

volt tanulásra használni, illetve többen voltak, akiknek semmilyen okoseszköze nem volt. A 

szakmaközi megbeszélések online tudtak megvalósulni, ami miatt a személyes találkozásból adódó 

eszmecsere sem volt a jelenlétihez hasonló szintű. 

2022-es évre vonatkozóan a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés 

hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépések 

- A jelzőrendszeri tagok a legkisebb probléma estén is jelezzenek. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek esetében rendszeres esetmegbeszélés 

összehívása. 

- Szakmaközi megbeszéléseken a jelzőrendszeri tagokat érintő témákban előadók 

meghívása. 

- Nyári prevenciós foglalkozások szervezése. 

- Álláskeresési tanácsadás hatékonyabb megszervezése. 

- Prevenciós előadás tartása az iskolákban az internet veszélyeiről, drogprevencióról. 

- Szülőkkel való gyakoribb kapcsolattartás a hatékonyság érdekében. 

- Különböző családkohéziót erősítő programok szervezése, pl. társasjáték club. 

- Fiatalkori bűnözésre vonatkozó előadássorozat rendőr előadó bevonásával. 
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Család- és Gyermekjólét Központ-esetmenedzser Ványi Katalin 

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma: 

Védelembe vett/ 15 gyermek/ 5 család 

Ideiglenes elhelyezés: 1 gyermek/1 család 

Nevelésbe vett: 11 gyermek/ 3 család 

Utógondozás: 1 gyermek/1 család  

Családba fogadott: 6 gyermek/ 5 család 

 

Hatósági intézkedésekkel érintett gyermekek és családok száma 2021-ben: 

-Védelembe vett gyermekek száma 15 fő, 5 család. 

- Nevelésbe vételre került sor 1 gyermek esetében és 

- ideiglenes hatályú elhelyezés szintén 1 gyermek esetében történ.  

- családba fogadott gyermekek száma 6, mely 6 családot érint.  

A legfőbb problémák továbbra is a lakhatási-, anyagi és nevelési problémák voltak a településen. A  

járvány következményeként az iskolai igazolatlan hiányzások száma csökkent az elmúlt időszakban 

a településen.  

Házi segítségnyújtás-gondozónő Lakatosné Buzás Mariann 

Domonyban átlagosan a tavalyi évben 9 fő gondozott volt. Ez lényegesen kevesebb ellátotti létszám 

az elmúlt évekhez képest. Ez abból adódott, hogy az igen magas életkor velejárójaként sokan 

meghaltak, ill. idősotthoni elhelyezésre volt szükség. 

Domony az egyetlen település a kistérségünkben, ahol nem a gondozottak fizetik a gondozási díjat, 

hanem az önkormányzat ezt magára vállalta. 

Bag 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat- Muskovics Takács Rita, Maszlag 

Gábor, Dibusz Barbara 

 A 2021-es évben együttműködési megállapodást összesen 101 kiskorúval (ebből 52 lány, 49 fiú), 

illetve 74 felnőtt fővel (ebből 54 nő, 20 férfi) kötöttünk. Ez összesen 55 családot jelent. 



43 
 

Nem együttműködési alapján 14 kiskorúval (ebből 2 lány, 12 fiú), 109 felnőttel (ebből 70 nő,39 férfi) 

foglalkoztunk.  

A gondozásban lévő személyek között, a kiskorúak aránya jóval magasabb, a felnőttekénél, mivel a 

gondozott családok többségénél gyermekekkel összefüggésben jelennek meg a problémák. A családok 

összetételében nagyobb részben több gyermekes családokról van szó.  

Az egyszeri eseteknél ez az arány nagymértékben áttevődik a felnőttekre, és azok közül is az idősebb 

korosztályra.  

Az érintettek általában anyagi-, ügyintézéshez- köthető problémákkal keresik meg Szolgálatunkat. 

Elmondható, hogy ezen ügyfelek többsége, többször megfordul a Szolgálatnál. A tavalyi évben a 

koronavírus  miatt is emelkedett az igénybe vevők száma, de ez az összes ügyintézést tekintve, kb. 

15-20%-a tehető.  
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A 2021-es évben a szolgáltatást igénybe vevő gondozott családoknál az elsődleges problémák közül 

meghatározó volt az oktatási nevelési elhanyagolás, mely az igazolatlan hiányzásokat jelenti. Ez a 

probléma abból adódik, hogy az oktatási-nevelési intézmények nappali látogatási időszaka jelentősen 

csökkent. Másrészt a gyermekek nagy részénél az év folyamatán sajnos  tapasztalható volt, vagy 

ismétlődött az iskolai hiányzások számának emelkedése, így nehezebbé váltak az ezzel a problémával 

összefüggő családok gondozásai.  

 

A 2021. évi veszélyhelyzethez kapcsolódó tapasztalatok a feladatellátás során 

A kapcsolattartás a családokkal indokolt esetben személyesen valósult meg, egyébként telefonon, 

illetve a közösségi média által vagy a szomszédok bevonásával tudtuk felvenni velük a kapcsolatot. 

Az ügyek intézése azoknál az eseteknél, ahol a veszélyhelyzet miatt nem kerültek felülvizsgálatra 

vagy meghosszabbították, nehezen ment. A Magyar Államkincstárt sem telefonon, sem e-mail-en 

nem lehetett elérni. Ez nagyon sok problémát jelentett.  

Munkánk során folyamatos volt a fertőtlenítés fontossága és a maszk viselése. 

 

Hiányosságok a feladatellátás során 

 

A vészhelyzethez köthetően az év elején a szakmaközi megbeszélés és a különböző csoportos 

megbeszélések online valósultak meg. Ezekhez a megbeszélésekhez az év elején a tárgyi-technikai 

feltételek nem voltak adottak, így nehézkes volt a kapcsolattartás a kollégákkal és az ügyfelekkel. 

Ezek a feltételek az év közepére megoldódtak, mivel kamerákat és új gépeket kapott a Szolgálatunk.  

Másrészt a személyes találkozások hiánya az ügyfeleket is nehezen érintették, főleg a kiskorúakat, 

akiknek a későbbiekben az iskolába történő visszatalálás nehezükre esett. Az online oktatás hátrányai 

is ide sorolhatók. Szolgálatunk az iskolával együttműködve segített a hátrányos helyzetű gyermekek 

leckéinek nyomtatásában és eljuttatásában az érintett személyek részére. 

Továbbá problémát jelentett, hogy a családoknak nem voltak meg a technikai feltételei a 

kapcsolattartásra (pl.telefon hiánya, illetve pénz hiánya), de más formában (pl. online) vagy 

szomszédok által sikerült elérni a családokat. 

2022-es évre vonatkozóan a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés 

hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépések 

- A jelzőrendszeri tagok a legkisebb probléma estén is jelezzenek. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek esetében rendszeres esetmegbeszélés 

összehívása. 



45 
 

- Szakmaközi megbeszéléseken a jelzőrendszeri tagokat érintő témákban előadók meghívása. 

- Nyári prevenciós foglalkozások szervezése. 

- Álláskeresési tanácsadás hatékonyabb megszervezése. 

- Prevenciós előadás tartása az iskolákban az internet veszélyeiről, az iskolai bullying-ról, 

drogprevencióról. 

- Szülők felvilágosítása a kötelességükről, felelősségvállalásról. 

- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működése, megismertetése a bölcsődében. 

- A telepről minél több 0-3 korú gyermek bevonása a bölcsődébe. 

- Várandóság alatti környezettanulmány megszervezése szülői felelősségvállalás miatt. 

- Fejlesztésre szoruló gyermek eljuttatása a vizsgálatra. 

- Iskolaőr alkalmazásában való segítségkérés. 

- Rendőrség bevonása az iskola körül tanítási időben levő gyermekek számonkérésében. 

- Több családi program szervezése és családok invitálása a közösségi életbe. 

-  
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Család és Gyermekjóléti Központ Bag- esetmenedzserek Gyebnár 

Tímea, Balogh-Gál Csilla 

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma:  

• védelembe vett: 41 gyerek/ 21 család 

• Ideiglenes elhelyezés: 3 gyermek/ 1 család 

• Nevelésbe vett: 52 gyermek / 19 család 

• Utógondozás: 0 

• Családba fogadott: 3 gyermek /  1 család  

A településen két esetmenedzser dolgozik a nagyszámú gondozotti létszám miatt. 

Jellemző probléma az 50 órát maghaladó igazolatlan hiányzás, továbbá a szülő  

nem következetes, ráhagyó nevelési stílusa. 2021. évben azonnali hatósági intézkedést 3  

gyermek esetében kellett kezdeményezni, továbbá családon belüli bántalmazás miatt, két  

család esetében volt szükséges hívni az OKIT- Országos Kríziskezelő Telefonszolgálatot. 

Nevelésbe vételi eljárást Központunk eredménytelen gondozás, és a gyermekek esetében  

fennálló állandó veszélyeztetettség miatt 6 gyermek esetében kezdeményezett. Jelenleg 2  

gyermek elhelyezése van folyamatban. 

A felnőttek szerhasználata, gyermekek iskolai lemorzsolódása, deviáns viselkedésének  

kezelése továbbra is meghatározó a gyermekvédelemi munkánkban.  

 

Hiányosságok: 

A szegregációban élő gyermekek jövőképének építéséhez nagy szükség lenne egy  

Közösségi Házra. Itt a gyermekek az iskolai tanulmányaikhoz, pályaválasztáshoz segítséget  

tudnának kapni, mivel szüleik nagy része írástudatlan, nem képesek otthon segíteni  

gyermeküknek.  

Fejlesztésüket a jelenleg elérhető szolgáltatások csak kis részben tudják támogatni. A nagy  

számban megjelenő szerhasználat miatt fontos lenne, egy helyben elérhető addiktológus  

szakember. 
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Házi segítségnyújtás-gondozónő Karvai Ágnes 

2021-ben Bagon a gondozottak létszáma átlagosan 7 fő volt. Ellátásuk egyéni igény és állapot szerint 

történt. Jellemző, hogy a nők száma magasabb a férfiakénál. 

Ebben az évben sok új ember került ellátásba, miután a régiek meghaltak, vagy idősotthonba 

kerültek. 

Bag gondozás szempontjából egy erős nehézségi fokozatú  település. Az ellátottakkal, és 

hozzátartozókkal nehéz közös nevezőre jutni. Gondozási feladatok: bevásárlás, ügyintézés, 

gyógyszeríratás, kiváltás, mentális támogatás, mosdatás, takarítás. 

Hévízgyörk 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-családsegítő Dibusz Barbara 

A 2021-es évben együttműködési megállapodást összesen 8 kiskorúval (ebből 5 lány, 3 fiú), illetve 17 

felnőtt fővel (ebből 11 nő, 4 férfi) kötöttünk. Ez összesen 21 családot jelent. 

Nem együttműködési alapján 6 kiskorúval (ebből 4 lány, 2 fiú), 39 felnőttel (ebből 27 nő,12 férfi) 

foglalkoztunk.  

Hévízgyörk esetében magasabb arányú a felnőttekkel való probléma, a gyermekek körében 

alacsonyabb számú, és általában az iskolai hiányzás vagy a pszichés megbetegedések okoznak 

gondot, ezért kérik Szolgálatunk segítségét. A covid-19 pandémiás helyzet miatt megnőtt az 

ügyintézéssel kapcsolatos esetszámok, sokan kértek időpontot az oltásokra. 

A felnőtt érintettek általában anyagi-, ügyintézéshez, illetve pszichés problémáikhoz köthető 

problémákkal keresik meg szolgálatunkat. Elmondható, hogy ezen ügyfelek többsége, többször 

megfordul nálunk.  
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A 2021-es évben a szolgáltatást igénybe vevő gondozott családoknál az elsődleges problémák közül 

meghatározó volt az életviteli problémák, az ügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás és az oktatási-

nevelési elhanyagolás, mely az igazolatlan hiányzásokat jelenti. Ez általában a pszichés problémák 

miatt keletkezett. 

 

A 2021. évi veszélyhelyzethez kapcsolódó tapasztalatok a feladatellátás során 

A COVID-19 járvány miatt nőtt az ügyfelek száma, a családlátogatásokat igyekeztük mérsékelni vagy 

akinél szükséges volt kimenni, a szabadtéren kommunikáltunk velük.  

Sokan kerestek fel bennünket különböző ügyintézések, időpontfoglalások miatt, mivel szinte minden 

hivatalos ügyet online tudták az ügyfelek intézni. Sok idős embernél nincs internet és nem is értenek 

hozzá, ezért gyarapodott meg az ügyintézések száma. 

 

 Hiányosságok a feladatellátás során 

Pár családnál nem volt lehetőség olyan technikai feltételeket teremteni, amelyek szükségesek az 

online oktatáshoz. Az ő esetükben segítséget nyújtottunk. Azt tapasztaltam, hogy a személyes 

találkozások hiánya megnehezítette az együttműködést a családok vonatkozásában. Nehezebben 

voltak elérhetőek, az irodába is kevésbé akartak bejönni. A szakmaközi megbeszélésekhez a tárgyi 
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feltételek adottak voltak, de néhol technikai problémák jelentek meg a különböző programok 

használatával kapcsolatban. 

 

2022-es évre vonatkozóan a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés 

hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépések 

Intézkedési terv a 2022-es évre vonatkozóan:  
 

A településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása 

érdekében tervezett lépések                                                   

- A jelzőrendszeri tagok a legkisebb probléma estén is jelezzenek. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek esetében rendszeres esetmegbeszélés 

összehívása. 

- Szakmaközi megbeszéléseken a jelzőrendszeri tagokat érintő témákban előadók meghívása. 

- Nyári prevenciós foglalkozások szervezése. 

- Álláskeresési tanácsadás hatékonyabb megszervezése. 

- Prevenciós előadás tartása az iskolákban az internet veszélyeiről, drogprevencióról. 

- Meghatározott időközönként rövidebb tájékoztatás kiküldése a jelzőrendszeri tagoknak a 

programokkal kapcsolatban. 

- Szülőcsoportos vagy egyéni beszélgetésekre szakember meghívása a szülőkre való ráhatás 

erősítése érdekében. 

- Segítő beszélgetés- kisgyermeknevelők számára. 

- Előadás tartása a bántalmazás jeleiről az óvodapedagógusok számára. 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ-esetmenedzser Bischof Zoltánné 

esetmenedzser 

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma: 

• Védelembe vett:  0 gyermek /   0 család 

• Ideiglenes elhelyezés: 0 gyermek/ 0 család 

• Nevelésbe vett: 0 gyermek / 0 család 

• Utógondozás: 0 gyermek/család 

• Családba fogadott: 2 gyermek /  1 család  

 

2021-ben a jogerős hatósági intézkedésben érintett, esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők 

száma összesen: 8 fő volt.  Ebből nő: 3, férfi: 5. Az esetszám nagyon alacsony ezen a területen, 
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védelembe vétel kezdeményezése nem indult meg a 2021-es évben. Családba fogadó gyám a 

gyermekek nevelését megfelelően ellátja, egyéb szolgáltatási tevékenységet az eset nem igényel. 

Nappali ellátás Hévízgyörk-Horákné Pápai Edit, Taks Magdolna 

 

2021 január 01.-én 26 fővel nyitottunk, december 31.-én 29 fővel zártuk az évet. Nemek szerint a nők 

vannak többségben, korosztály szerint a 70 év fölöttiek.2021-ben a nappali ellátás száma 4158. 

A Covid járvány miatt az ellátás év elején egy rövid időre szünetelt. Igény szerint biztosítottuk a 

háromszori étkezést, ami kiszállítással történt. Napi telefonos kapcsolatot tartottunk a 

gondozottakkal. Intéztük a gyógyszerfelíratást, annak kiváltását, bevásárlást, postai ügyintézést. 

Mentális gondozást végeztünk, szükség esetén a hozzátartozókkal, orvossal felvettük a kapcsolatot. 

A bezártság a félelem rossz hatással volt az idősek állapotára, sajnos volt olyan idős, aki már nem 

tudott visszajönni a közösségbe. A járványt sikerült kivédeni, senki nem lett beteg. Hiányosságot a 

feladat ellátás során nem tapasztaltunk. Megfelelő mennyiségű védőeszköz állt a rendelkezésünkre. 

Kisszállítás során az autót igénybe vettük. 

2022 tervek 

Jeles ünnepinket megünnepeljük. Névnapi születésnapi köszöntéseket továbbra is megtartjuk. 

Nyáron tervezzük a tóhoz a kirándulást, bográcsozás keretében. Júniusban 80 éves születésnapot 

ünneplünk, zenés táncos rendezvény keretén belül. 

Szeptember 24.-én 10 éves a klub, ezért egy nagyszabású összejövetelt tervezünk. Ha a 

járványhelyzet engedi külsős vendégekkel. 

Napi programjaink továbbra is működnek, torna, logikai játékok, labda játékok, memóriafejlesztés, 

zenehallgatás, közös éneklés, zenélés, filmnézés, imádkozás, beszélgetés . 

Házi segítségnyújtás 

 

2021-ben Hévízgyörkön átlagosan 7 fő gondozott volt. Sajnos többen is meghaltak vagy idősek 

otthonába kerültek.  

A gondozottak egyedülálló idős emberek, akiknek vannak ugyan hozzátartozóik, de vagy nem túl 

gyakoriak a látogatásaik, vagy egyáltalán nem keresik őket, ami arra vezethető vissza, hogy nem 

tudják tolerálni szüleik megváltozott mentális állapotát, valamint mindenki az egyéni boldogulását 
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tartja fontosabb feladatnak. A Covid járvány pedig megfelelő indok volt a hozzátartozók számára a 

távolmaradás tekintetében. 

Galgahévíz 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat- családsegítő Kissné Bencsik 

Anita 

A 2021-ben a Galgahévíz Család- és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 125 főt látott el, 

együttműködési megállapodás alapján pedig 62 főt gondozott.  Ez összesen 80 galgahévízi családot 

érintett. 2021-ben 32 gyermek volt Szolgálatunk által gondozásban, ezen belül 2 gyermek volt 

védelemben. Ideiglenes elhelyezésre és átmeneti nevelésbe vételre egy gyermek esetében sem került 

sor. 

A gondozásba vétel okai a  2020 évhez  hasonlóan, most is leginkább a családok életvezetésére, 

életviteli, és gyereknevelési problémáira, a gyerekek magatartászavaraira és belilleszkedési 

nehézségeikre vezethetők vissza. Sajnos ebben az évben is tapasztalt szolgálatunk néhány család 

esetében gyermekeket érintő, kisebb fokú elhanyagolást és gondoztunk egészségügyi valamint  lelki 

mentális problémákkal küszködő személyeket. 

2021-ben szolgálatunknál a gondozott ügyfelek közül az iskolás korú gyermekek és a középkorú 

felnőttek aránya volt a legmagasabb. A gyerekek esetében leginkább az iskolás korú alapellátásban 

lévő gyermekek magas száma, a középkorúak esetében  pedig az információkéréssel és a különböző 

ügyek intézésével kapcsolatos nehézségek voltak az okai leginkább a Szolgálatnál történő 

megjelenésnek. Ugyanakkor a szolgáltatást igénybe vevő, együttműködési megállapodással nem 

rendelkező ügyfelek közül az 50 évesnél idősebb korosztály tagjai jelentek meg leginkább, elsősorban 

egészségügyi, lelki-mentális és anyagi problémákkal Galgahévízen. 

Tapasztalatom szerint a 2021-ben a koronavírus járvány kitörését követően szolgálatnál az előző 

évhez képest kismértékben nőtt a  jelzések száma. Ennek oka a jelzőrendszeri tagok nyilatkozata 

szerint az, hogy  a jelzőrendszer nagyon jól működött és problémákra gyorsan és összehangoltan 

reagáltak. A jelzőrendszer a településen továbbra is jól működik, a járvány idején is jelemző volt a 

szoros eggyütműködés és a közös munka.  
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Éves jelzőrendszeri intézkedési terv 2022 –Galgahévíz 

 

Éves célkitűzések, a településre vonatkozó célok elérése, és a jelzőrendszeri működés 

hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépések: 

 

Beszámolókban a jelzőrendszeri tagok kiemelték, hogy jól kiépült és hatékonyan, megbízhatóan 

működik a településen a jelzőrendszer. Szolgálatunk szerint fontos cél, hogy a továbbiakban is 

hasonló szinten tudjunk együttműködni! A jelzőrendszeri tagokat egyöntetűen jelezték, hogy 

szívesen hallgatnának előadásokat, konfliktuskezelés- internetfüggőség- érzékenyítés témakörben. 

Szóba került, hogy az iskolában jó volna, elsősorban a nyári szünetben foglakozásokat, programokat 

szervezni a gyerekeknek a helyi pedagógusok közreműködésével. Az előző évben több prevenciós 

elképzelés sem tudott megvalósulni, az alkalmas hely és a segítők hiánya miatt. 

A prevenciós programok lebonyolításában a helyhiány” komoly akadályt jelent a szervezésben. 

2020 óta szó volt a bölcsőde fontosságáról, szükségességéről. Idén nagy örömünkre működik egy 

mini bölcsőde a településen. 

Továbbiakban is cél, hogy a helyi Roma Önkormányzattal és a helyi Katolikus Egyházközséggel 

folytatódjon Szolgálatunknak az a szoros együttműködése, amely lehetővé teszi hogy a településen 

élő családok szükség esetén dologi adományokhoz jussanak. 
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Család-és Gyermekjóléti Központ Galgahévíz-Bischof Zoltánné 

esetmenedzser 

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma: 

• Védelembe vett:  0 gyermek /   0 család 

• Ideiglenes elhelyezés: 0 gyermek/ 0 család 

• Nevelésbe vett: 0 gyermek / 0 család 

• Utógondozás:  ? gyermek/család 

• Családba fogadott: 2 gyermek /  1 család  

2021-ben a jogerős hatósági intézkedésben érintett, esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők 

száma összesen: 48 fő.  

Ebből nő: 37, férfi: 11. Az esetek nagyrész fizikai elhanyagolásból erednek. Az utógondozottak 

segítése több figyelmet igényel, szülői kompetenciák fejlesztése miatt szoros családgondozást igényel 

az eset. Az igénybe vevők együttműködnek a Központtal, többnyire várják a segítséget a településen.  

Jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés jó, az intézmények kérik a segítséget, probléma esetén 

feladatot vállalnak, segítik munkájukkal a veszélyeztetettség megszüntetését. 

Zsámbok 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat- családsegítő Kovács Viktória 

Az ellátásba kerültek ill. esetek száma : 

 

• Gondozásba részesülő gyermekek száma: 14 

• Gondozásba részesülő felnőttek száma: 13 

• Gondozásba részesülők családjainak száma: 12 

 

A szolgáltatás szakmai tevékenységeinek száma: 515 

• Családlátogatás: 77 

• Segítő beszélgetés: 33 

• Információnyújtás: 53 

• Hivatalos ügyek intézése: 245 

• Adományközvetítés: 7 

• Tanácsadás: 48 
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• Közvetítés más szakellátást nyújtó intézménybe: 1 

• Szakmaközi megbeszélés: 2 

• Esetmegbeszélés/esetkonferencia: 1/2 

 

Tárgyévben újként keletkezett gondozási esetek száma: 8 

• Szülővel közösen: 6 

• Más család-és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett: 2 

• Jelzőrendszer által küldött: 0 

• A gyámhatóság által kezdeményezett: 0 

 

Jelzőrendszer által küldött jelzések: 

• Egészségügyi szolgálató: 5, ebből védőnői jelzés: 4 

• Közoktatási intézmény: 10 

• Rendőrség: 3 

• Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat: 1 

• Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal által: 2 

• Család és gyermekjóléti központ: 1 

• Állampolgár: 1 

 

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt (elsődleges) probléma szerint (halmozott 

adatok) 

• Életviteli: 4 

• Gyermeknevelési: 6 

• Oktatási nevelési elhanyagolás: 0 

• Anyagi/megélhetési: 1 

• Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 3 

• Magatartászavar: 0 

• Családi konfliktus: 3 

Családon belüli bántalmazás: 2 

• Fogyatékosság, retardáció: 0 
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Szabadidős tevékenység: 

A 2021-es évben egy hetes nyári tábor megrendezésére került sor Zsámbokon, ahol 9 hátrányos 

helyzetű gyermeket láttunk vendégül egy programokban bővelkedő nyári táborban. Reményeink 

szerint, 2022-ben ismét megrendezésre kerül ez a tábor. 

 

Felmerülő problémák: 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel találkozik. 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai a családok anyagi helyzete, családon belüli konfliktusok, 

szülők életvitele, gyermekek magatartási problémái, gyermekintézménybe való beilleszkedés 

nehézségei, tankötelezettségi mulasztás. 

Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. 

További problémát jelent, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a 

helytelen nevelési attitűdök. 

Intézkedési terv a 2022-es évre:  

• Véleményem szerint, az előző évi törekvésünk, miszerint állandóságot kell teremtenünk 

Zsámbokon, jól sikerült, ezért fontosnak tartom, hogy az ügyfelek továbbra is bizalmukba 

fogadják Szolgálatunkat, és felmerülő problémájukkal bátran forduljanak hozzánk.  

• Szorosabb együttműködés az önkormányzattal, a felmerülő szociális problémák megoldása 

érdekében.  

• Egy hetes nyári tábor megrendezése a hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

 

Család és-Gyermekjóléti Központ feladatait a Gödöllői Járás látja el Zsámbokon. 

Vácszentlászló 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat- családsegítő Kovács Viktória 

A család és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége 2021. évi adatai 

Az ellátásba kerültek ill. esetek száma :  

• Gondozásba részesülő gyermekek száma: 9 

• Gondozásba részesülő felnőttek száma: 11 

• Gondozásba részesülők családjainak száma: 6 
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A szolgáltatás szakmai tevékenységeinek száma: 176 

• Családlátogatás: 54 

• Segítő beszélgetés: 27 

• Információnyújtás: 17 

• Hivatalos ügyek intézése: 24 

• Adományközvetítés: 4 

• Tanácsadás: 26 

• Közvetítés más szakellátást nyújtó intézménybe: 1 

• Szakmaközi megbeszélés: 2 

• Esetmegbeszélés/esetkonferencia: 1/2 

 

Tárgyévben újként keletkezett gondozási esetek száma: 8 

• Szülővel közösen: 8 

• Más család-és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett: - 

• Jelzőrendszer által küldött: - 

• A gyámhatóság által kezdeményezett: - 

 

Jelzőrendszer által küldött jelzések: 8 

• Védőnői jelzés: 1 

• Közoktatási intézmény: 2 

• Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók: 1 

• Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat: 2 

• Állampolgár: 2 

 

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt (elsődleges) probléma szerint (halmozott 

adatok) 

• Gyermeknevelési: 2 

• Kilakoltatás veszélye: 4 

• Magatartási tanulási zavar: 1 

• Családi konfliktus: 2 

Családon belüli bántalmazás: - 
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Szabadidős tevékenység: 

A 2021-es évben megrendezésre került a nyári tábor, ahol hátrányos helyzetű gyermekeknek 

nyújtottunk egy hetes kikapcsolódási lehetőséget számos programmal és egy kirándulással 

egybekötve. 

Felmerülő problémák: 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel találkozik. 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai a családok anyagi helyzete, családon belüli konfliktusok, 

szülők életvitele, gyermekek magatartási problémái, gyermekintézménybe való beilleszkedés 

nehézségei, tankötelezettségi mulasztás. 

Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. 

További problémát jelent, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a 

helytelen nevelési attitűdök. 

 
Intézkedési terv a 2022-es évre:  

• A 2021-es évre vonatkozóan, legfontosabb feladatunknak tekintettük az állandóság 

megteremtését Vácszentlászlón, ami véleményem szerint jól sikerült, viszont erre a 

településre továbbra is jellemző, hogy az emberek zárkózottak, nehezen kérnek segítséget, 

ezen fontos lenne változtatni. 

•  Egy hetes nyári tábor megrendezése a rászoruló gyermekek részére 

• Reményeim szerint, a 2022-es év továbbra is az állandóság, valamint az ügyfelek 

bizalmának elnyerésének az éve lesz Vácszentlászlón, ebben nagy segítségünkre lenne, ha 

lenne Szolgálatunknak egy olyan irodája, ahol diszkréten tudjuk kezelni az ügyfelekkel való 

találkozást, mert sokan tehernek érzik, hogy az iskolán keresztül kell Szolgálatunkhoz 

bejönniük. 
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Tura 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat-családsegítő Tóth Lajosné, Antal 

Mónika 

A szolgálatnál a 2021-es évben összesen 601 igénybe vevő jelent meg. Ebből együttműködési 

megállapodás alapján 143 fő, nem együttműködési megállapodás alapján 458 fő. Nemek, valamint 

korcsoport szerint megoszlásba az alábbi táblázat szerint alakul: 

A szolgálatnál megjelent igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint 2021 Tura 

 

 

A szolgálatnál megjelent igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint 2021 Tura 

Nem együttműködési megállapodás alapján 
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Probléma szerinti megoszlásban együttműködési megállapodás alapján családnál életviteli 

problémák, 7 családnál családi-kapcsolati konfliktus, 2 családnál családon belüli bántalmazás, 26 

családnál elhanyagolás és ezen belül magas számot mutat az oktatási elhanyagolás, gyermeknevelési 

probléma 8 család esetében, családi kapcsolati konfliktus 5 családnál, lelki-mentális pszichiátriai 

betegség miatt 2 család,, szenvedélybetegség miatt 1 család, egészségi probléma miatt 2 család, 

anyagi életviteli probléma miatt 7 család részesült gondozásban. 

szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma szerint 

 

Nem együttműködési megállapodás alapján a problématípus, ami a leggyakrabban előfordult, az 

ügyintézéshez való segítségnyújtás. Ezzel fordulnak a legtöbbször az ügyfelek a Szolgálathoz. Ezen 

belül a szociális ellátásokhoz való hozzájutás, a megváltozott munkaképesség, anyasági, családi 

pótlék, gyes ügyintézés, valamint az önéletrajzírás, álláskeresés is számottevő probléma klienseink 

számára. A 2021 évi vészhelyzet alatt szolgálatunk az intézményi belső protokoll és a 

kormányrendelet szerint mindvégig megtartotta fogadóóráit. Ügyfélkörünket leginkább a 

munkanélküliség sújtotta, hisz a családokban a családfenntartók az építőiparban napi bejelentéssel 

voltak alkalmazva, ami a pandémia időszak alatt megszűnt. Megnövekedett számban igényeltek 

települési támogatást, valamint rendkívüli települési támogatást a szolgálat segítségével. Dologi 

segítségkérés is számos esetben érkezett, amit a helyi Karitász csoport segítségével tudott enyhíteni 

szolgálatunk, hisz száraz élelmiszercsomagot, valamint kisgyermekes családok részére babacsomag 

közvetítésében segítettünk. Egy családunk háza leégett, nekik a Római Katolikus Egyház-Gödöllői 

Karitász, valamint a Máltai Szeretetszolgálat segítségét tudtuk közvetíteni.  
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2021 évi veszélyhelyzet alatt tapasztaltak alapján a szülők gyermekeiket nagyon féltették, a telep 

részen élő több generációs családok magas számban nem rendelkeznek védőoltással. A covid 19 

fertőzés szinte valamennyi ingatlanba felütötte a fejét, ami a családlátogatásaink számát akadályozta. 

Több család a vírus terjedésével magyarázta a magas iskolai mulasztások okát. Aki tudott hónapokra 

szerzett igazolást gyermekének, még más szülők nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Ügyfeleink a 

kormányrendelethez hamar hozzászoktak, bejövetel és kimenetel során kézfertőtlenítőt, maszkot 

használtak. A veszélyhelyzet ideje alatt, tapasztalhatóan az egészségügyi intézményekbe sokkal 

nehezebb bekerülni, valamint időpontot kérni. Ez nagyon időigényes feladat volt, hiszen ügyfeleink 

egy szegmense nem rendelkezik korlátlan telefonhasználattal.  

Az otthonmaradás, az elszigeteltség, az intézmények bezárása, valamint a bizonytalanság (egyik 

percről a másikra zártak le az iskolában osztályokat), feszültséget, türelmetlenséget, veszekedést 

idézett elő családjainknál, ahol a szülők több esetben droghoz vagy alkoholhoz nyúltak.  

Hiányossággént a pszichológusi szolgáltatást emelnénk ki. A havi 4-6 óra Tura városának nagyon 

kevés. Több gyermek nem jut havonta sem ezen szolgáltatáshoz, ami súlyos károkat idéz elő további 

életvitelében. Ezen gyermekek szülei nem tudják magánpszichológus segítségét igénybe venni, 

alacsony jövedelmi helyzetük miatt.  

Család és Gyermekjóléti Központ - esetmenedzser Tura-Radicsné 

Huszár Judit 

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma: 

• Védelembe vett:   32 gyermek /   17 család 

• Ideiglenes elhelyezés: 0 gyermek/ 0 család 

• Nevelésbe vett: 9 gyermek / 6 család 

• Utógondozás: 1 gyermek/ 1 család 

• Családba fogadott: 22 gyermek /  15 család  

 

2021. évben 32 gyermek gondozását látta el a Központ védelembe vétel keretében. A Hatósági 

intézkedés oka legtöbb esetben a gyermekek tankötelezettségének az elmulasztása volt. A gyermekek 

magatartás problémái és a család diszfunkcionális működése miatt a településen nagy számban 

veszik igénybe a pszichológusi és családterápiás ingyenes szolgáltatását is a Központnak. 

A családok jelentős részéről elmondható, hogy az intézményünkkel együttműködők, 

családlátogatásokat biztosítják, a gyámhivatal által megadott időpontokban a tárgyalásokon részt 

vesznek. 
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Nevelésbe vétel 7 gyermek esetében történt meg 2021-ben. Családok Átmeneti Otthonába és OKIT 

által Védett házban Tura településről 1-1 család került el a múlt évben. 22 gyermek esetében a 

védelembe vétel folyamatban van, határozattal nem rendelkeznek, azonban az esetszám 2022- évben 

nagyobb számmal fog megnövekedni.  

Esetszám növekedése Tura településen kimagasló, a gyermekek tankötelezettségének nem teljesítése 

nagyon magas számban van jelen a városban, amely probléma kezelése a jövőben nagy terhet róhat 

rá a gyermekvédelemre és az iskolára. 

Óvodai és iskolai szociális segítő Tura-Bódi Attila 

A kapcsolattartás a szülőkkel főként telefonon valósult meg a járványhelyzet miatt. Néhány esetben 

a szülők kerestek meg gyermekük iskolai nehézségei okán, de főként én kerestem a szülőket az 

iskola tájékoztatásai, jelzései, kérései miatt. Az iskola lehetőséget adott személyes találkozásokra is, 

az igazgatónő külön engedélyével és oltási igazolvány felmutatásával és az egészségvédelmi 

rendszabályok betartásával. Számos családlátogatásra is sor került, főként a technikai eszközökkel 

is elérhetetlen családoknál. 

Esetszámok alakulása 2022 évben az óvodai iskolai szociális munka során 

• Anyagi: 1                                                   

• Jogi: 1 

• Párkapcsolati: 1 

• Egészségügyi veszélyeztetettség: 0 

• Bántalmazásra utaló jelet: 2 

• Egyéb problémákat: 74 (magas igazolt és igazolatlan iskolai hiányzás,  

illetve beilleszkedési nehézség, vagy magatartási problémák).             

Iskolában/óvodában folyó foglalkozások, gyakorisága, résztvevők száma szerinti feladat 

bemutatása 

Az iskolában bevont személyek száma összesen 728 fő. A 2020/2021-es tanév márciusától a 

rendszeres prevenciós és készségfejlesztő (társas készségek, érzelmi intelligencia) foglalkozásokról 

a súlypont a védelembe vett, és alacsony óraszámban igazolatlanul hiányzó gyermekkel és 

szüleikkel történő egyéni beszélgetésekre tevődött. 

16 esetben  kellett szakembereket bevonni az esetvezetés során (ingyenes jogi tanácsadás és 

pszichológus szolgáltatás, illetve családterapeuta, iskola pszichológus és PMPSZ Aszód, pszichiáter. 

26 esetben kellett a Család és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét bevonni. 
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Vácegres, Galgamácsa 

Család- és Gyermekjóléti Központ- esetmenedzser Balogh Gál Csilla 

Aszódi Járáshoz tartozó Vácegres, valamint Galgamácsa települések Gyermekjóléti Központ 

feladatait intézményünk látja el. Esetmenedzser-Balogh-Gál Csilla 

Vácegres  

Család-és Gyermekjóléti Központ-esetmenedzser Balogh Gál Csilla 

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma: 

• Védelembe vett/ 6 gyermek /  3 család 

• Ideiglenes elhelyezés: 0 gyermek 

• Nevelésbe vett: 2 gyermek / 1 család 

• Utógondozás: 0 

• Családba fogadott: 0 gyermek /  0 család 

Vácegresen fő oka a hatósági intézkedés alá vont családoknál a szülők közötti konfliktus, valamint 

ezzel egyidőben felmerülő szerhasználat is. Ezen családok szerény körülmények között élnek és a 

védelembe vétel során a gondozási- nevelési tervben feladtaként szerepel a lakókörnyezet rendbe 

tétele annak érdekében, hogy a kiskorú gyermek/gyermekek a továbbiakban is a családban 

nevelkedhessenek. Sajnálatos módon  alsó tagozatos gyermekeknél megjelent az 50 órát meghaladó 

iskolai hiányzás, amelynek háttrében a rossz szülői nevelési attitűdök állhatnak. A szülő nem tudja 

következetesen, jó példát mutatva nevelni gyermekét.  

Az elmúlt évben egy alkalommal tett Központunk javaslatot a védelembe vétel megszüntetésére, mert 

a családban korábban fennálló veszélyeztető tényezők megszűntek, a szülők és a kiskorú a gondozási-

nevelési tervben előírt feladatokat teljesítették és együttműködtek, mind a családsegítővel, mind 

pedig az esetmenedzserrel.  

A településen 2021-ben egy családba fogadott gyermek ügyében tett javaslatot Központunk nevelésbe 

vételre, mert a nagyszülői gyám egészségi állapotának romlása miatt nem tudott eleget tenni gyámi 

feladatainak. Így a kiskorú unokája nem teljesítette a tankötelezettségét a szakértői bizottság által 

kijelölt speciális szükségletű iskolában, valamint a  nagyszülő lakókörnyezetében olyan negatív 

romlás következet be, amely a továbbiakban nem volt megfelelő arra, hogy a kiskorú a családban 

nevelkedhessen.  
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Összeségében elmondható, hogy a településen a családoknál a legfőbb veszélyeztetési ok a szülők 

nem megfelelő együttműködésben rejlik, igazán nem tudják, hogy kell családként, szülőként 

funkcionálni. Ezáltal folyamatos konfliktusos helyzetet teremtenek, amely veszélyezteti a családban 

élő kiskorú gyermek/gyermekek egészséges testi, lelki, érzelmi erkölcsi és értelmi fejlődését. A 

családok sok természetbeni segítséget kapnak a Veresegyház Kistérség Esély Szociális és Alapellátási 

Központtól.  

A jövőre nézve fontos fejlesztés lehetne, hogy a településen élő gyermekek segítséget kapjanak a 

tanulásban, mert a családok többségénél a szülők nem tudják segíteni a gyermekeiket.  

Galgamácsa  

Hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek száma: 

• Védelembe vett/ 0 gyermek /  0 család 

• Ideiglenes elhelyezés: 0 gyermek 

• Nevelésbe vett: 3 gyermek /2 család 

• Utógondozás: 0 

• Családba fogadott: 0 gyermek /  0 család 

 

Galgamácsán 2 gyermek azonnali kiemelésére került sor 2021-ben, azóta a nevelésbe vételük 

megtörtént. A szülő a gyermekeivel szemben olyan súlyos elhanyagoló magatartást tanúsított 

(alkohol, gyógyszer használat, rendezetlen lakáskörülmények), amely a gyermekek azonnali 

kiemelését indokolta.  

Összeségében elmondható, hogy a településen a családok rendezett körülmények között élnek a 

felajánlott alapellátási segítséget igénybe veszik , így nincs szükség védelembe vételi eljárást 

kezdeményezni. valamint a családok sok természetbeni segítséget kapnak a Veresegyház Kistérség 

Esély Szociális és Alapellátási Központtól. 

Fontos fejlesztés lehetne az iskolával közösen Vácegres és Galgamácsa gyerekeinek felzárkóztató 

foglalkozását megszervezni.  
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Összegzés 

2021.05.01. évhez képest 2022.05.01-ig bekövetkezett változások  

Szolgáltatások munkájának felmérése, belső ellenőrzések folyamatai következtében megállapításra 

került, hogy az összes szolgáltatás kapacitásának bővítésére lehetőség nyílik. 

Sajnos 2021 december-2022 március között kollégák közvetlenül, valamint családtagjaik nagyarányú 

COVID megbetegedése volt tapasztalható. Szolgálat létszámhiányainak pótlása megtörtént, a 

betegszabadságok alatt kieső családsegítők, esetmenedzserek, gondozónők helyettesítését biztosítani 

tudtuk. Folyamatos átszervezésekre volt szükség. 

A kiégés egyik megelőzésére szolgáló intézkedés a munkakörök közötti rotáció biztosítása. Van 

lehetőség arra, hogy kiégés útjára lépő kollégák más munkakörökben, más területeken 

dolgozhassanak. Ez folyamatos figyelmet, kommunikációt igényel. 2021 évben 2 fő munkakör, 

valamint települések közötti váltás eredményeképpen maradt munkatársunk továbbra is az 

intézményben. Egyéb esetben pályaelhagyóként léptek volna tovább a munka világába. A kiégés 

folyamatát megelőzi a pszichológusnál történő egyéni konzultációk lehetősége, valamint a reflektív 

szupervíziós team módszerével történő esetfeldolgozó csoportok megtartása. 

Óvodai iskolai segítők gyermekvédelemhez kapcsolódó feladatainak bevezetése, hangsúlyozása 

(hiányzások, felzárkóztatások preventív feladatainak elvégzése). Ebben komoly eredményként 

említhető, hogy a gyermekek családjait érintő gondozási-nevelési tervekben megjelennek az óvodai-

iskolai szociális segítők feladatok vállalásával, iskola-gyermekvédelem közötti közvetítői szerep 

felvállalásával. 

Családsegítő munkatársak fogadóóráinak stabilitása a teljes engedélyezett létszám biztosításával. 

Nagyobb, több gondozási esetet számláló települések plusz családsegítő munkatársakat kaptak, 

minden településen biztosítjuk a kiegyensúlyozott ellátást. 

Esetmenedzserek telephelyeken történő heti minimum 1 napos területi munkavégzését vezettük be, 

amely a követlen esetvezetés segítését, a megnehezedett (központ/szolgálat közötti) munkatársi 

kapcsolatok rehabilitálását célozza. Ez nem csupán 1 napra korlátozódik hetente a tapasztalatok 

alapján, hanem alkalmazkodik a Gyámhivatal által kért vélemények megírásának időpontjaihoz, ez 

adott esetben hetente több megjelenést is eredményezett a területeken. Ebből adódóan kialakult egy 

szoros együttműködés a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család-és Gyermekjóléti 

Központ között. 

Esetmenedzserek munkahelyi körülményeinek javítása érdekében áthelyeztük a működésüket a 

Falujárók útján működő telephelyre, ahol több helység áll rendelkezésre annak érdekében, hogy az 
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ügyfelekkel történő kapcsolattartása, esetkonferenciák megtartására lehetőség adódjon. Ez az Aszód, 

Petőfi utcai épület kis alapterületű irodájában lehetetlen feladatként jelentkezett, 5-6 ember egy 

időben történő munkavégzésének megvalósításakor. 

GYVR online dokumentációs rendszer használata elindult, ezt a megvásárolt számítástechnikai 

eszközök lehetővé tették. 

Hosszútávú tervek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek további stabil biztosítása: szeretnénk továbbra is megtartani a jó 

irodai körülményeket a kollégáknak, ez komoly feladatvállalás a települési önkormányzatok számára. 

A biztos, kiegyensúlyozott szolgáltatás nyújtása csak a közös teherviselés alapján  garantálható. 

Amennyiben pályázati lehetőség adódik, akkor szükségünk lenne a 2 aszódi épületben irattárnak 

kialakított helységekre. Rengeteg évtizedek alatt felhalmozott, hosszú ideig kötelezően irattárban 

megőrzendő anyagunk van, amelyek tárolása a meglévő tereket veszik el a mindennapi 

munkavégzéstől. Az Aszód, Falujárók útján elhelyezkedő épületünk picéjében nagy terek állnak 

rendelkezésre, azonban felújításuk komoly beruházásokat igényelnek. 

Köszönöm a Társulási Tanácsnak, hogy intézményvezetői pályáztatásom alkalmával bizalmat 

szavaztak személyemnek. A munkatársaim összegzésein alapuló beszámolómat kérem fogadják el, 

az elkövetkezendő évekre sikeres együttműködést, jó munkát kívánok! 

    Tisztelettel:    

Aszód, 2022.05.06.         Márta Bettina 

        intézményvezető 

Melléklet: 2021 nyári tábor 



Kistérségi Gondozási Központ 

2021.



 A Kistérségi Gondozási Központ 11 ellátott településén, összesen 
122 gyermek vett részt nyári táborozásban.

 A programok a helyi adottságokhoz és kultúrához igazodtak.

 A táborok szervezésében és  megvalósításában a helyi 
családsegítők és a település közintézményeiben dolgozó  
szociális segítők vettek részt. 

 Minden táborban helyet kapott a sport,  a kirándulás és a  
kézműves foglalkozások
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